
Witam! Zapraszam na lekcję.

Temat: Budowa i działanie 
narządu wzroku.



• Proszę o przeczytanie i wykonanie 
ćwiczeń zamieszczonych w 
prezentacji. Będą one oznaczone.



ZMYSŁ WZROKU

ZMYSŁ SŁUCHU

ZMYSŁ WĘCHU

ZMYSŁ DOTYKU

ZMYSŁ SMAKU

1. Zmysły człowieka: 
a. Wzrok  - narządem tego zmysłu jest oko,
b. Słuch – narządem jest ucho,
c. Węch – narządem jest nos,
d. Dotyk – narządem jest skóra,
e. Smak – narządem jest język.

Udział 
poszczególnych 
zmysłów w 
percepcji bodźców 
z otoczenia.



Rodzaj bodźca Zmysł Narząd zmysłu 

Bodziec świetlny 

Bodziec chemiczny Kubki smakowe

Bodziec mechaniczny ucho

Bodziec chemiczny węch

Bodziec mechaniczny Równowaga 

Wykonaj w zeszycie! 



Przepisz notatkę do zeszytu! 



2. Aparat ochronny oka.

Oko umieszczone jest w 
oczodole – kostnym zagłębieniu 
czaszki. Chroni go to przed 
urazami mechanicznymi. 
Oczodół wyścielony jest tkanką 
tłuszczową, która niweluje 
tarcie w czasie ruchu gałki
ocznej. Kolejną  barierę ochronną stanowią powieki z rzęsami. 
Powieki osłaniają oczy przed działaniem czynników chemicznych np. 
dymu oraz rozprowadzają płyn łzowy mający działanie 
bakteriobójcze. Łzy wydzielane są przez narządy łzowe umieszczone 
w kącikach oczu od strony nosa. Brwi podobnie jak rzęsy mają za 
zadanie wychwytywać pył, kurz i pot.
Gałka oczna ma kształt kulisty. Zaopatrzona jest w mięśnie 
poruszające gałka oczną.



3. Budowa oka.
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a. SPOJÓWKA
b. ROGÓWKA
c. TĘCZÓWKA
d. ŹRENICA
e. SOCZEWKA
f. CIAŁO SZKLISTE
g. TWARDÓWKA
h. NACZYNIÓWKA
i. SIATKÓWKA
j. NERW 

WZROKOWY



• 1. Wyjaśnij, czym jest plamka żółta.

• 2. Podaj nazwę tej błony gałki ocznej, która 
jest odpowiedzialna za dostarczanie tlenu i 
substancji odżywczych.

• Spróbujcie udzielić

• sobie odpowiedzi!





Wykonaj w zeszycie! 



4. Funkcje części oka: 

a. Twardówka, rogówka i spojówka są to zewnętrzne błony 
otaczające oko pełniące funkcje ochronne. Twardówka ma 
barwę biała, rogówka jest przezroczysta.

b. Naczyniówka jest błoną środkową, która w przedniej części 
oka przechodzi w tęczówkę. Naczyniówka jest silnie 
ukrwiona; dostarcza tlen i substancje odżywcze. Tęczówka 
może mieć różne zabarwienie.

c. Źrenica jest to otwór w tęczówce zmieniający swoją 
wielkość w zależności od natężenia światła.

d. Soczewka załamuje promienie świetlne wpadające do oka 
kierując je na siatkówkę.

e. Ciało szkliste jest to przezroczysta, galaretowata substancja 
wypełniająca gałkę oczną przez którą przenikają promienie.

f. Siatkówka jest wewnętrzną błoną światłoczułą pokrytą 
receptorami odbierającymi bodźce świetlne. 



5. Mechanizm widzenia. 

Promienie świetlne przechodząc przez soczewkę ulęgają załamaniu 
i podrażniają  receptory rozmieszczone na siatkówce. Znajdują się 
tu dwa rodzaje komórek światłoczułych:

• pręciki - są to komórki wrażliwe na zmianę natężenia światła 
(odbierają obraz czarno – biały)
• czopki komórki odpowiedzialne za widzenie barw. Czopki 
zawierają trzy rodzaje barwników wrażliwych na różne barwy 
światła: czerwone, zielone i niebieskie.

promienie świetlne

plamka żółta

plamka ślepa

Przepisz do zeszytu!



Największe skupisko czopków leży w osi optycznej oka – jest to tzw. 
plamka żółta, miejsce najlepszego widzenia. Z kolei w miejscu gdzie 
od siatkówki odchodzi nerw wzrokowy nie ma receptorów i miejsce 
to jest niewrażliwe na bodźce świetlne – plamka ślepa.
Obraz powstający na siatkówce oka człowieka jest pomniejszony, 
odwrócony i rzeczywisty. Obraz z jednego oka jest dwuwymiarowy i 
płaski. Widzenie dwuoczne pozwala nam  na otrzymanie obrazu 
przestrzennego (trójwymiarowego)
Obraz z siatkówki jest następnie przekazywany nerwem wzrokowym 
do ośrodka wzrokowego w płacie potylicznym mózgu.  To nasz mózg 
tak naprawdę odpowiada za to co widzimy. Mózg dziecka w ciągu 
pierwszych tygodni życia „uczy się” prawidłowo widzieć obrazy.

SPOJÓWKA ROGÓWKA ŹRENICA SOCZEWKA

CIAŁO SZKLISTE SIATKÓWKA NERW WZROKOWY OŚRODEK WZROKU

Przebieg bodźca świetlnego w oku



6. Akomodacja i adaptacja oka.  
a. Adaptacja oka – jest to zdolność widzenia w różnych 

warunkach oświetlenia. Zjawisko to jest możliwe dzięki 
rozszerzaniu się i zwężaniu źrenicy. Przy słabym 
oświetleniu źrenica oka ma średnicę 7 – 8 mm, a w 
jasnym świetle zwęża się do 2 -3 mm.

b. Akomodacja oka – jest to zdolność widzenia 
przedmiotów z bliska i z daleka. Odbywa się to poprzez 
zmianę wypukłości soczewki.

AKOMODACJA OKA
A – przedmiot znajduje się 
daleko – soczewka spłaszczona
B – przedmiot znajduje się 
blisko – soczewka wypukła

Przepisz do zeszytu! 





Ponieważ musimy realizować także 
wychowanie do życia w rodzinie, 

przesyłam Wam krótki fragment tekstu 
do analizy wewnętrznej. Potem 

wykonajcie sobie test, który powie Wam 
coś o sobie.

A temat to: Savoir-vivre, czyli zasady 
dobrego wychowania.









• Dziękuję za udział w lekcji.


