
• Witam wszystkich i zapraszam na lekcję.

• Temat: Ucho – narząd słuchu i 
równowagi.

• Proszę o zapoznanie się z lekcją: wykonanie 
notatek. Na 10 minut przed końcem lekcji 
zagramy sobie w quizizza.

• Do pracy!



Narząd słuchu. 
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Ucho zbudowane jest z trzech części:
a. ucho zewnętrzne:

• małżowina uszna – zbudowana jest z tkanki chrzęstnej. 
Kieruje ona fale dźwiękowe do przewodu słuchowego.

• zewnętrzny przewód słuchowy – wysłany jest włoskami 
zatrzymującymi zanieczyszczenia. Znajdują się tu też 
gruczoły łojowe produkujące woskowinę. Jej nadmiar może 
zatkać przewód słuchowy powodując osłabienie słuchu.

b. Ucho środkowe:
• błona bębenkowa – zbudowana z tkanki łącznej. Pod 

wpływem fali dźwiękowej jest ona wprawiana w drgania, 
które przekazuje kosteczkom słuchowym.

• trąbka słuchowa (trąbka Eustachiusza ) – łączy ucho 
środkowe (jamę bębenkową) z gardłem. Umożliwia ona 
wyrównywanie ciśnienia po obu stronach błony 
bębenkowej. Przełykanie śliny bądź ziewanie otwiera 
wejście do trąbki słuchowej pomagając w wyrównywaniu 
ciśnienia np. w górach czy podczas startu samolotu.

Notatka do zeszytu – dwa slajdy 



• kosteczki słuchowe 
- młoteczek, 
strzemiączko, 
kowadełko przenoszą 
drgania z błony 
bębenkowej do ucha 
wewnętrznego. 
Strzemiączko jest 
najmniejszą kością w 
ludzkim organizmie –
około 3 mm.

c. ucho wewnętrzne:
• błędnik kostny z umieszczonym wewnątrz błędnikiem 

błoniastym. Główną jego część stanowi ślimak wypełniony 
limfą. Znajdują się tu receptory odbierające bodźce 
dźwiękowe.



Mechanizm słyszenia.  
W procesie słyszenia fala dźwiękowa trzykrotnie zmienia swoja 
formę:

• drgania cząsteczek powietrza zamieniają się w drgania błony 
bębenkowej i kosteczek słuchowych

• drgania kosteczki słuchowej przechodzą w drgania płynu 

wypełniającego ślimak

• receptory dźwięku w ślimaku zamieniają drgania limfy  na 

impulsy elektryczne, które są przekazywane do ośrodka słuchu w 
płacie skroniowym mózgu.
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LIMFA W  ŚLIMAKUNERW SŁUCHOWY OŚRODEK SŁUCHU

PRZEBIEG IMPULSU DŹWIĘKOWEGO W UCHU

Notatka do zeszytu 



Narząd równowagi. 

Narząd równowagi składa się z 3 półkolistych kanałów 
wypełnionych limfą. Są one ułożone w różnych płaszczyznach. 
Wewnątrz znajdują się kamyki słuchowe. Ruch limfy i kamyków 
podrażnia komórki czuciowe wyściełające kanały. W ten sposób do 
mózgu dociera informacja 
o aktualnym położeniu ciała.
Alkohol zaburza działanie 
zmysłu równowagi. 

Notatka do zeszytu 



Zrób to sam!



Zrób to sam!


