
Temat: Odruchy bezwarunkowe i warunkowe. 

 

Teoria: 

1. Reakcja organizmu jako odpowiedź na bodziec 

W życiu codziennym termin „zachowanie” oznacza bycie grzecznym lub 

niegrzecznym – mówimy, że ktoś zachowuje się dobrze lub źle. 

W ujęciu biologicznym termin zachowanie oznacza wszystkie reakcje organizmu 

pojawiające się w odpowiedzi na bodźce, czyli czynniki na niego działające. 

Bodźce docierające do organizmu z otoczenia są odbierane przez receptory 

zlokalizowane np. w oku, uchu, skórze. Komórki receptorowe (zmysłowe) zamieniają 

bodźce na impulsy nerwowe. Impulsy są przesyłane za pośrednictwem nerwów do 

odpowiednich ośrodków w rdzeniu kręgowym lub mózgu. Tam zostają rozpoznane i na tej 

podstawie są wydawane odpowiednie decyzje, które – również w postaci impulsów 

nerwowych – są przesyłane efektorów np. mięśni. 

2. Łuk odruchowy 

Droga od receptora do narządu wykonawczego nosi nazwę łuku odruchowego. 

Prosty łuk odruchowy składa się z kilku elementów: pierwszym jest receptor, czyli 

komórka zmysłowa odbierająca bodziec. Receptor zmienia odebrany bodziec na impuls 

nerwowy, który przekazuje neuronem czuciowym do neuronu pośredniczącego. Neuron 

ten przesyła impuls do neuronu ruchowego i w ten sposób informacja dociera do efektora 

– ostatniego elementu łuku odruchowego. 

 

3. Odruchy bezwarunkowe 

Odruch bezwarunkowy jest najprostszą reakcją na bodziec, jest to wrodzona, automatyczna 

odpowiedź na określony bodziec (np. światło, dźwięk, dotyk). Odruchy bezwarunkowe to 



głównie odruchy obronne organizmu, np. cofanie ręki przed płomieniem, zamykanie oczu 

podrażnionych nadmiernym światłem. Odruchy bezwarunkowe dziedziczone są po 

przodkach, czyli wrodzone. Są niezmienne, nie zanikają podczas życia, wykonuje się je 

automatycznie. 

Do odruchów bezwarunkowych należą: łzawienie oka, kaszel, wymioty, odruch ssania oraz 

chwytania u noworodka. 

 

4. Odruchy warunkowe 

Odruchy warunkowe (wyuczone) to takie, które są nabywane w ciągu całego życia. Są 

indywidualną cechą, niewzmacniane – zanikają. Przykładem takich ruchów może być: 

ślinienie się na widok cytryny, spoglądanie na sygnalizator świetlny podczas przechodzenia 

przez jezdnię, mycie rąk przed posiłkiem. 

 

  



Zadanie 1. 

Uzupełnij schemat przepływu impulsu nerwowego (patrz rys. str. 1). Wstaw we 

właściwe miejsca LITERY, którymi oznaczono podane w RAMCE określenia. Zaznacz 

kierunek przepływu impulsu – wstaw  z odpowiedniej strony. 

 

Zadanie 2. 

W tabeli podano kilka przykładów bodźców i reakcji na bodźce, które są możliwe dzięki 

działaniu łuków odruchowych. Wskaż, co jest BODŹCEM, a co REAKCJĄ. Wpisz „+” 

do odpowiedniej rubryki tabeli. 

 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie (nie przepisuj teorii!!!), rysunek z zadania 1 i tabelkę z zadania 2 

przerysuj do zeszytu, zrób zdjęcie i wyślij na adres mailowy biologia.sps40@o2.pl. 

W razie jakichkolwiek problemów pisz na wskazany adres a ja postaram się pomóc.  

Jestem dla Was dostępna od 8:00 do 13:00 

 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie i odesłanie odpowiedzi na adres e-mail zamieszczony powyżej. 

Czy zadania wykonałeś/aś: 

A) Samodzielnie 

B) Z niewielką pomocą członków rodziny 

C) Z dużą pomocą członków rodziny 
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