
Temat: Poznajemy narząd wzroku – oko. Wady wzroku i ich profilaktyka. 

 

Teoria: 

1. Budowa i funkcje elementów oka 

Oczy człowieka (gałka oczna) mają kształt kulisty i osadzone są w zagłębieniach 

czaszki zwanych oczodołami. Oznacza to, że z wyjątkiem przedniej części , są chronione 

przez kości. Natomiast od przodu otaczają je fałdy skórne zwane powiekami (górną i dolną). 

Powieki zaopatrzone są w rzęsy, które zatrzymują kurz i pył. Brwi osłaniają oczy przez 

spływającym z czoła potem. Gałka oczna przymocowana jest do oczodołu za pomocą 

specjalnych mięśni, dzięki którym możemy nią poruszać w górę, w dół i na boki. Gałka 

oczna chroniona jest przez łzy, wydzielane przez gruczoły łzowe, zwilżają one gałkę oczną 

oraz chronią przed bakteriami. Gałka oczna ma pewną sprężystość dzięki wypełniającej jej 

wnętrz galaretowatej substancji zwanej ciałem szklistym. 

 

Oko zbudowane jest z trzech błon: 

 Twardówki – stanowi zewnętrzną warstwę gałki ocznej, chroni oko przed czynnikami 

zewnętrznymi. W przedniej części oka jest ona cienka i przezroczysta i nazywamy ją 

rogówką (przepuszcza ona promienie świetlne do wnętrza oka). 

 Naczyniówki – występują w niej liczne naczynia krwionośne, dzięki czemu komórki 

oka są odżywiane i zaopatrywane w tlen. W przedniej części oka naczyniówka 



przechodzi w tęczówkę – barwny pierścień otaczający źrenicę. Za tęczówka i źrenicą 

znajduje się soczewka – przezroczysty, elastyczny dysk, umożliwiający ostre 

widzenie przedmiotów. 

 Siatkówka – znajduje się w tylnej części oka, zbudowana jest z komórek 

światłoczułych – pręcików i czopków. 

2. Mechanizm widzenia 

 

3. Wady wzroku i sposoby ich korygowania 

Jeśli obraz przedmiotu powstaje na siatkówce, to widzisz ten przedmiot wyraźnie. 

Jeśli obraz powstaje przed lub za siatkówką, to oglądany przedmiot wydaje się niewyraźny. 

Gdy gałka oczna ma właściwe wymiary a soczewka prawidłowy kształt, wtedy obraz 

oglądanego obiektu powstaje na siatkówce. Gdy jest ona zbyt długa a soczewka zbyt 

wypukła to obraz powstaje przed siatkówką – mówi się wtedy o krótkowzroczności, 

a lekarz zaleca noszenie okularów z soczewkami dwuwklęsłymi. Natomiast gdy gałka oczna 

jest zbyt krótka lub soczewka zbyt płaska, to obraz powstaje za siatkówką – mówi się wtedy 

o dalekowzroczności, a lekarz zaleca okulary z soczewkami wypukłymi. 

Niekiedy zdarza się, że soczewka oka ma nieregularny kształt, nieprawidłową 

powierzchnię. To sprawia, że promienie świetlne skupiają się w dwóch miejscach na 

siatkówce, co prowadzi do powstania nieostrego obrazu – taka wadę wzroku nazywa się 

astygmatyzmem. Osoba z ta wadą wzroku ma zamglone widzenie z bliska i z daleka. Tę 



wadę wzroku można korygować szkłami cylindrycznymi lub soczewkami kontaktowymi 

wyrównującymi powierzchnię rogówki. 

 

Temat oraz wykonane zadania zapisz w zeszycie (nie przepisuj teorii!!), rysunek z dania 2 przerysuj, 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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Zadanie 1. 

Przyporządkuj elementom aparatu ochronnego oka odpowiednie opisy (pkt. 1 Budowa 

i funkcje elementów oka). Wpisz obok ich nazw odpowiednie litery. 

A. Włosy, które chronią oczy przed pyłem; 

B. Włosy, które chronią oczy przed potem spływającym z czoła; 

C. Fałdy skóry, które chronią oczy przed wyschnięciem; 

D. Gruczoły umieszczone w kąciku oka, ich wydzielina zwilża oko. 

I. Gruczoły łzowe – ……….   III. Rzęsy – ……… 

II. Brwi – ……….    IV. Powieki – ……… 

 

Zadanie 2. 

Na rysunku pokazano budowę oka człowieka. Uzupełnij rysunek. Wpisz w odpowiednie miejsca 

właściwe nazwy elementów budowy oka wybrane z podanych w ramce (patrz rysunek Budowa 

oka). 

 

 

 

Zadanie 3. 

Krótko opisz na czym polega dana wada wzroku i jak możemy ją skorygować (pkt 3 Wady 

wzroku i sposoby ich korygowania). 

I. Krótkowzroczność – 

 

 

II. Dalekowzroczność –  

 

 

III. Astygmatyzm –  

*naczyniówka, *siatkówka, *soczewka, *rogówka, *ciało szkliste, *źrenica, *nerw wzrokowy, 

*twardówka, *ciało rzęskowe. 


