
Witam, proszę zapoznać się z treścią w podręczniku str 173 – 180 

Notatka do zeszytu: 

Temat: Poznaję budowę i rolę układu nerwowego 

- wymieniam funkcje układu nerwowego 

- wymieniam elementy budowy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego 

- Wyróżniam somatyczny i autonomiczny układ nerwowy, charakteryzuje funkcje 

- opisuję elementy budowy komórki nerwowej, wykazuję związek budowy z funkcja komórki 

- wyjaśniam sposób działania synapsy 

- oceniam rolę regulacji nerwowo-hormonalnej w prawidłowym funkcjonowaniu całego organizmu 

 

1. Funkcje układu nerwowego 

- odbieranie i analizowanie bodźców płynących od wewnątrz jak i od zewnątrz organizmu człowieka 

- wywoływanie właściwych reakcji organizmu 

- kontrola i koordynacja pracy całego organizmu 

Budowa układu nerwowego 

 

 

Ośrodkowy układ nerwowy                                                                          Obwodowy układ nerwowy 

- mózgowie       - nerwy czaszkowe 

- rdzeń kręgowy  

      - nerwy rdzeniowe 

      2. Funkcje ośrodkowego układu nerwowego 

          - Kontrola nad pracą całego organizmu 

          - Analiza płynących bodźców 

          - Przekazanie poleceń do odpowiednich narządów 

      3. Funkcje obwodowego układu nerwowego 

          - pośredniczy w przekazywaniu informacji od ośrodkowego układu nerwowego do odpowiednich 

            narządów 

          - odbiera bodźce płynące z wnętrza organizmu oraz ze środowiska zewnętrznego 

 

 



Sposoby działania układu nerwowego 

 

                    Somatyczny         autonomiczny 

         - współczulny 

         - przywspółczulny 

 

4. Somatyczny układ nerwowy ( zwykle zależy od naszej woli ) 

- sterowanie pracą mięśni szkieletowych 

- za pomocą zmysłów odbiera bodźce z otoczenia 

5.  Autonomiczny układ nerwowy (nie zależy od naszej woli, kontrolowany przez ośrodkowy ukł. nerwowy)  

 - kieruje pracą narządów wewnętrznych 

- przemiana materii 

a. część współczulna – powoduje przyspieszenie pracy narządu 

b. część przywspółczulna – powoduje spowolnienie pracy narządu 

6.  Budowa neuronu 

 

Tu proszę wykonać rysunek i opisać go    

 

Neuron przekazuje informacje w postaci impulsów nerwowych, przepływa on od dendrytu do aksonu 

7. Regulacja nerwowo-hormonalna 

Układ nerwowy i dokrewny są odpowiedzialne za reakcje na bodźce. Układ nerwowy działa szybko, 

krótkotrwale, dokrewny reaguje wolniej, ale działa szybciej. 

Harmonogram spotkania na lekcji on – Line 

- odpytanie na plus i minus  

- omówienie nowego tematu lekcji, udostępnienie materiałów multimedialnych 


