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1.  WPROWADZENIE 
 
Poradnik ten będzie Ci pomocny w przyswajaniu i stosowaniu wiedzy z zakresu budowy 

i czynności organizmu człowieka. 
W poradniku zamieszczono: 

– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś posiadać, aby bez 
problemów korzystać z poradnika,  

– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – podstawowe wiadomości teoretyczne niezbędne do osiągnięcia 

założonych celów kształcenia i opanowania umiejętności zawartych w programie 
jednostki modułowej,  

– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy już opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału jednostki modułowej, 
– literaturę uzupełniającą, która umożliwi poszerzenie i uszczegółowienie zagadnień. 
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2. WYMAGANIA WSTĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– stosować wiedzę z anatomii i fizjologii człowieka na poziomie podstawowym, zawartą w 

programie nauczania biologii dla szkół średnich, 
– pracować systematycznie, 
– korzystać z różnych źródeł informacji, w tym z zasobów Internetu, 
– planować i organizować własną pracę, 
– współpracować w zespole. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– posłużyć się podstawowymi pojęciami z zakresu anatomii i fizjologii,  
– wskazać położenie poszczególnych układów i narządów organizmu człowieka, 
– wyjaśnić mechanizm podstawowych procesów fizjologicznych zachodzących 

w organizmie człowieka, 
– scharakteryzować budowę komórki i tkanek, 
– określić różnice związane z wiekiem, płcią, różnice konstytucjonalne, 
– scharakteryzować budowę i funkcje skóry, 
– określić funkcje szkieletu, 
– scharakteryzować budowę poszczególnych kości i połączenia między nimi, 
– przedstawić rodzaje tkanki mięśniowej, 
– opisać budowę mięśnia poprzecznie prążkowanego szkieletowego, 
– scharakteryzować czynność mięśni szkieletowych, 
– scharakteryzować budowę i czynność mięśni tułowia, 
– scharakteryzować budowę i czynność mięśni głowy i szyi, 
– scharakteryzować budowę i czynność mięśni kończyny górnej, 
– scharakteryzować budowę i czynność mięśni kończyny dolnej, 
– scharakteryzować budowę i czynność układu nerwowego, 
– wyjaśnić nadrzędną rolę układu nerwowego w sterowaniu czynnościami narządu ruchu,  
– scharakteryzować budowę i czynność układu krążenia, 
– określić przebieg naczyń żylnych i tętniczych, 
– przedstawić rolę i skład krwi,  
– scharakteryzować budowę i czynności układu chłonnego, 
– opisać budowę, funkcje i czynność układu oddechowego,  
– opisać budowę i czynności układu trawiennego, 
– opisać budowę i czynności układu moczowego i płciowego, 
– scharakteryzować budowę i czynności układu narządów zmysłów, 
– przedstawić budowę i czynności gruczołów wydzielania wewnętrznego. 
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4.  MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Podstawy anatomii i fizjologii człowieka 
 

4.1.1. Materiał nauczania 
 

Podstawowym zadaniem anatomii jest badanie budowy i prawidłowej struktury ciała 
ludzkiego, natomiast fizjologia jest nauką o czynnościach żywego organizmu takich jak: 
trawienie i wchłanianie, krążenie, oddychanie, rozmnażanie. 

Najważniejszą strukturą składową każdego żywego organizmu jest komórka, która 
tworzy wszystkie tkanki, narządy i układy. Komórka (łac. cellula) to najmniejsza budulcowa 
i funkcjonalna jednostka organizmów żywych. Jest zdolna do przeprowadzania wszystkich 
podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie). 

Każda komórka zbudowana jest z elementów, które dzielą się na: 
1. Elementy plazmatyczne: 

− cytoplazma , 
− błona komórkowa , 
− siateczka śródplazmatyczna, 
− jądro komórkowe, 
− mitochondria, 
− aparat Golgiego, 
− rybosomy, 
− lizosomy, 

2. Elementy nieplazmatyczne: 
− wakuole. 
Cytoplazma to roztwór koloidowy o pH około 6,8, bezbarwny, śluzowaty, posiadający 

zdolność ciągłego ruchu. W jej skład wchodzą: woda (80–90%), białko (8–10%), tłuszcze (1–
2%) oraz włókniste struktury białkowe: mikrofilamenty i mikrotubule. Mikrofilamenty to 
włókienka aktynowo-miozynowe umożliwiający ruch cytoplazmy, a mikrotubule to 
pojedyncze rureczki zbudowane z mikrotubuliny, stanowiący element wrzeciona 
podziałowego rzęsek i wici. 

Błona komórkowa zbudowana jest z białek (60%) i lipidów (40%). Błona jest modelem 
półpłynnej mozaiki, w którym zrębem (szkieletem) jest warstwa lipidowa, a białka mają 
charakter powierzchniowy i integralny. Do najistotniejszych funkcji błony komórkowej 
zaliczamy wysoką przepuszczalność, transport wewnątrzkomórkowy oraz przekazywanie 
informacji. 

Siateczka śródplazmatyczna to złożony system błon, które tworzą kanaliki i pęcherzyki. 
Błony te są pojedyncze, niespolaryzowane, bogate w białka, zawierają mniejszą ilość 
cholesterolu i fosfolipidów niż błona komórkowa. Siateczkę śródplazmatyczną pozbawioną 
rybosomów nazywamy siateczką śródplazmatyczną gładką, która jest miejscem biosyntezy 
lipidów i detoksykacji np. leków. Siateczka śródplazmatyczna szorstka zawiera rybosomy, 
w których zachodzi biosynteza białek. 

Jądro komórkowe to nadrzędna składowa każdej komórki otoczona podwójną błoną 
białkowo-lipidową, tzw. otoczką jądrową. Przechowuje informacje genetyczne zakodowane 
w postaci DNA. Wnętrze jądra wypełnia kariolimfa (sok jądrowy), w niej zanurzone są 
jąderko i chromatyna. Wyróżnia się chromatynę zbitą (heterochromatynę) i luźną 
(euchromatynę). Jądro odpowiada za prawidłowy wzrost, metabolizm komórki oraz steruje 
biosyntezą białek.  
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Mitochondria zbudowane są z dwóch błon zewnętrznej i wewnętrznej. Błona 
wewnętrzna jest pofałdowana i tworzy grzebienie mitochondrialne. Wnętrze mitochondrium 
wypełnia matrix, zawierające liczne enzymy. Stanowią one ośrodki energetyczne, które biorą 
udział w oddychaniu wewnątrzkomórkowym. 

Aparat Golgiego składa się z 4–8 spłaszczonych pęcherzyków zwanych cysternami. 
Funkcjami aparatu Golgiego obok transportu i wydzielania, jest synteza polisacharydów 
ściany komórkowej, wytwarzanie lizosomów i cukrów oraz inaktywacja niektórych trucizn. 

Rybosomy zbudowane są z białek i RNA. Składają się z dwóch podjednostek mniejszej 
i większej. Odgrywają główną rolę w biosyntezie białek. 

Lizosomy są to pęcherzyki otoczone pojedynczą błoną, w których wnętrzu znajdują się 
enzymy hydrolityczne. Główną funkcją lizosomów jest trawienie wewnątrzkomórkowe. 

Wakuole są otoczone błoną zwaną tonoplastem i wypełnione sokiem wakuolarnym. 
Składnikami soku są: woda, związki organiczne i nieorganiczne. Główną funkcją wakuoli jest 
utrzymanie jędrności komórki oraz magazynowanie produktów przemiany materii i substancji 
zapasowych. 

 
Rys. 1. Schemat budowy komórki [9] 

 
Zespół komórek i ich wytworów (substancja międzykomórkowa) o podobnym 

pochodzeniu, budowie, przemianie materii i przystosowanych do wykonywania określonej 
funkcji na rzecz całego organizmu nazywamy tkanką. Tkanki tworzą układy i narządy ciała 
człowieka.  

Tkankę nabłonkową można podzielić ze względu na: 
− kształt: nabłonek płaski, walcowaty, sześcienny 
− budowę: nabłonek jednowarstwowy, wielowarstwowy 
− funkcję: nabłonek gruczołowy (wytwarza i wydziela hormony, pot, śluz), nabłonek 

powierzchniowy (pokrywa powierzchnię ciała i wyściela narządy wewnętrzne), 
zmysłowy (tworzy narządy zmysłów i bierze udział w odbieraniu bodźców zmysłowych). 
Tkanka łączna jest zbudowana z istoty podstawowej, komórek i włókien (kolagenowe, 

siateczkowe, sprężyste) w niej zawartych. Tkanki łączne dzieli się na: 
1. Tkankę łączną właściwą:  

− wiotką zbudowaną z włókien retikulinowych (występuje w płucach, trzustce, 
wątrobie), 
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− zbitą zbudowaną z włókien kolagenowych (występuje w ścięgnach, więzadłach, 
skórze), 

− tłuszczową, zbudowaną z komórek tłuszczowych (adipocytów), stanowi materiał 
zapasowy i warstwę izolacyjną głównie w warstwie podskórnej, 

− siateczkową bogato unaczynioną, która tworzy zrąb narządów limfopoetycznych 
i szpiku kostnego. 

2. Tkankę łączną oporową: 
– chrzęstną zbudowaną z substancji międzykomórkowej, włókien białkowych oraz 

chondrocytów, które są otoczone przez jamki chrzęstne. Wyróżniamy chrząstkę: 
szklistą (występuje w przednich odcinkach żeber, powierzchniach stawowych kości); 
sprężystą (małżowina uszna, krtań); włóknistą (krążki międzykręgowe), 

– kostną zbudowaną z substancji międzykomórkowej, włókien osseinowych oraz 
komórek kostnych (osteocytów), które są otoczone przez jamki kostne. Wyróżniamy 
tkankę łączną zbitą (tworzy trzony oraz pokrywa kości długie, krótkie i płaskie) oraz 
tkankę łączną gąbczastą (znajduje się w nasadach kości długich). 

3. Krew to rodzaj tkanki łącznej płynnej, składa się z osocza (substancja 
międzykomórkowa zawierająca 90% wody i 10% związków organicznych 
i nieorganicznych) i elementów morfotycznych (krwinki czerwone, krwinki białe i płytki 
krwi). 
Tkanka mięśniowa jest zbudowana z włókien mięśniowych, czyli miocytów, w obrębie 

których znajduje się wiele jąder i typowych organelli. Rodzaje tkanki mięśniowej: 
− tkanka mięśniowa gładka, występuje w obrębie narządów wewnętrznych, 
− tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana szkieletowa, stanowi aktywną część układu 

ruchowego, 
− tkanka mięśniowa poprzecznie prążkowana serca. 

Tkanka nerwowa jest zbudowana z dwóch rodzajów komórek: nerwowych (neuronów) 
i glejowych. Neuron to ciało komórkowe (perikarion) z jądrem komórkowym, licznymi 
dendrytami i neurytem zwanym aksonem (posiadającym osłonkę wewnętrzną mielinową 
i zewnętrzną Schwanna). Komórki glejowe pełnią funkcje odżywczą i obronną.  

Komórki tworzą główne składowe bardziej wyspecjalizowanych struktur, jakimi są 
tkanki. Te natomiast stanowią fundament narządów, które składają się na poszczególne 
elementy budowy ciała człowieka. 

Podstawowe części ciała ludzkiego to: 
− głowa (łac. caput): okolica czołowa, okolica potyliczna, okolica skroniowa, okolica 

ciemieniowa, twarz, oko, nos, policzek, usta, bródka, 
− szyja (łac. cervix), 
− tułów (łac. truncus): klatka piersiowa, brzuch, miednica, grzbiet, 
− kończyna górna (łac. membrum superius): obręcz barkowa, dół pachowy, ramie, łokieć, 

przedramię, ręka (nadgarstek, śródręcze, dłoń, grzbiet i palce ręki), 
− kończyna dolna (łac. membrum inferius): obręcz miedniczna, pośladki, biodro, udo, 

kolano podudzie, stopa (pięta, śródstopie, podeszwa, grzbiet i palce stopy). 
Dla lepszego zobrazowania lokalizacji poszczególnych narządów ciała człowieka, 

dzieli się je na następujące jamy: 
− jama klatki piersiowej, w której znajdują się: krtań, tchawica, oskrzela, płuca, grasica, 

gruczoł tarczowy, serce, przełyk, 
− jama brzuszna oddzielona od jamy klatki piersiowej przez przeponę. W skład jamy 

brzusznej wchodzą: żołądek, dwunastnica, jelito cienkie, jelito grube, wątroba, pęcherzyk 
żółciowy, śledziona, trzustka, nerki, 

− jama miednicy, w której znajdują się narządy moczowo-płciowe i odbytnica.  
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Istotną rolę w bezpiecznym i efektywnym wykonywaniu masażu odgrywa umiejętność 

określenia wzajemnego położenia poszczególnych narządów ciała człowieka, czyli anatomia 
topograficzna. Dla orientacji przestrzennej ciała człowieka stosowane są trzy rodzaje osi 
głównych i płaszczyzn. 

Do osi głównych należą:  
− osie pionowe lub podłużne (łac. axis verticalis/axis longitudinalis), biegną od góry ku 

dołowi ciała, mogą być różnobiegunowe. Najdłuższa z nich, biegnąca od szczytu głowy 
to oś główna, 

− osie strzałkowe (lac.axis sagittalis), biegną od przodu ku tyłowi, 
− osie poprzeczne lub poziome (łac. axis transversalis/axis horizontalis), biegną od prawej 

do lewej strony ciała.  
Do płaszczyzn ciała zalicza się: 

− płaszczyznę strzałkową (łac. plana sagittalia), określoną przez oś strzałkową i pionową, 
biegnie od przodu do tyłu. Płaszczyzna strzałkowa, biegnąca przez oś główną to 
płaszczyzna pośrodkowa lub symetrii, 

− płaszczyznę poprzeczną (łac. plana transversalia), określoną przez oś poprzeczną 
i strzałkową, ustawiona jest poziomo, 

− płaszczyznę czołową (łac. plana frontalia), określoną przez osie poprzeczne i pionowe. 
Pionowe linie określające okolice klatki piersiowej:  

− linia pośrodkowa przednia (linea mediana anterior), 
− linia mostkowa (l. sternalis), 
− linia przymostkowa (l. parasternalis), 
− linia środkowoobojczykowa lub sutkowa (l. medioclavicularis s. mammilaris), 
− linia pachowa przednia (l. axillaris anterior), 
− linia pachowa środkowa (l. axillaris media), 
− linia pachowa tylna (l. axillaris posterior), 
− linia łopatkowa (l. scapularis), 
− linii międzyłopatkowa (l.interscapularis), 
− linia przykręgowa (l.paravertebralis), 
− linia pośrodkowa tylna ( l.mediana posterior). 

Narządy ciała człowieka łączą się w  układy. 
Układ szkieletowy tworzą kości, stawy i więzadła, spełnia w organizmie funkcję 

podporową, ochronną dla narządów wewnętrznych oraz ważną rolę w lokomocji. 
Układ mięśniowy tworzą mięśnie, które odpowiadają za ruch, utrzymują postawę ciała, 

odpowiadają za prawidłową termogenezę. 
Układ trawienny składa się z: jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego, 

jelita grubego oraz gruczołów jamy brzusznej: wątroby i trzustki. Spełnia on następujące 
funkcje:  
− przyjmowanie i trawienie pokarmów, 
− wchłanianie składników pokarmowych, 
− wydalanie niestrawionych substancji z przewodu pokarmowego. 

Układ oddechowy składa się z jamy nosowo-gardłowej, krtani, tchawicy, oskrzeli. 
Odpowiada za dostarczanie tkankom tlenu i wydalaniu dwutlenku węgla, reguluje równowagę 
kwasowo-zasadową, ogrzewa, nawilża i oczyszcza wdychane powietrze. 

Układ moczowy składa się z nerek, moczowodów, pęcherza moczowego i cewki 
moczowej. Odpowiada za eliminację szkodliwych produktów przemiany materii z moczem, 
reguluje równowagę kwasowo-zasadową, aktywuje wit.D oraz produkuje reninę. 
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Układ płciowy składa się z narządów płciowych wewnętrznych i zewnętrznych męskich 
bądź żeńskich, odpowiada za rozmnażanie i utrzymanie ciągłości życia. 

Układ sercowo-naczyniowy składa się z serca i naczyń krwionośnych (tętnice, żyły, 
naczynia włosowate). Jego najważniejszą funkcją jest doprowadzanie do narządów krwi 
bogatej w tlen i substancje odżywcze, a odprowadzanie produktów przemiany materii 
i dwutlenku węgla. 

Układ chłonny składa się z naczyń chłonnych i tkanki limfatycznej (węzły i grudki 
chłonne, śledziona, grasica i migdałki). Odpowiada za odprowadzanie limfy oraz pełni 
funkcje odpornościowe. 

Układ wewnątrzwydzielniczy składa się z: przysadki, podwzgórza, tarczycy, 
przytarczyc, grasicy, nadnerczy i gonad. Najważniejszą jego funkcją jest produkcja 
hormonów i utrzymanie homeostazy w organizmie człowieka. 

Układ nerwowy składa się z układu nerwowego ośrodkowego (mózgowie i rdzeń 
kręgowy) i układu nerwowego obwodowego (nerwy czaszkowe i rdzeniowe, pnie 
współczulne oraz sploty w jamach ciała i narządach). Odpowiada za odbieranie bodźców ze 
środowiska zewnętrznego oraz nadzoruje pracę narządów wewnętrznych. 

Narządy zmysłów: wzrok, słuch, smak i węch. Są one związane z układem nerwowym, 
odbierają informacje ze środowiska zewnętrznego. 

Skórę tworzą: 
1. Naskórek, złożony ze zrogowaciałego nabłonka wielowarstwowego płaskiego, 

zbudowany jest z następujących warstw:  
− warstwa podstawna, komórki sześcienne, znajdują się tu melanocyty, komórki 

Langerhansa, a także komórki Merkela. Warstwa ta położona jest najniżej, 
− warstwa kolczysta, komórki wieloboczne, które ku górze ulęgają spłaszczeniu. 

Warstwa ta wraz z podstawną nazywana jest warstwą Malpighiego, 
− warstwa ziarnista, komórki wrzecionowate, w miarę postępowania procesu 

rogowacenia pojawiają się w ich obrębie zasadochłonne ziarenka, 
− warstwa jasna, wąska warstwa położona pomiędzy warstwą ziarnistą a zrogowaciałą, 
− warstwa rogowa, płaskie komórki pozbawione jąder, ułożone luźno i ulegające 

złuszczaniu. 
2. Skóra właściwa składa się z włókien (kolagenowych, sprężystych, retikulinowych), 

komórek tkanki łącznej (fibrocytów, histiocytów, mastocytów, fibroblastów), licznych 
naczyń krwionośnych, sieci nerwowej oraz przydatków. W jej obrębie wyróżniamy dwie 
warstwy: 
− warstwa brodawkowata, 
− warstwa siateczkowata. 

3. Tkanka podskórna zbudowana jest z tkanki łącznej zbitej i luźnej oraz tkanki 
tłuszczowej. 

4. Przydatki, do których zalicza się włosy i paznokcie oraz gruczoły łojowe i potowe. 
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Rys. 2. Budowa naskórka [11] 

 
Funkcje skóry: 

− ochrona mechaniczna, biologiczna (drobnoustroje), chemiczna i fizyczna 
(promieniowanie) tkanek oraz narządów ciała, 

− udział w procesach termoregulacji i regulacja gospodarki wodno-elektrolitowej, 
− odbiór bodźców ze środowiska zewnętrznego: temperatura, ból, dotyk, wibracja (narząd 

czucia), 
− czynność wydzielnicza (gruczoły potowe i łojowe) i resorpcyjna (wchłanianie przez 

skórę), 
− melanogeneza (synteza melaniny), 
− regulacja prawidłowego metabolizmu witamin, 
− funkcja odpornościowa (komórki Langerhansa). 

Różnice konstytucjonalne związane z płcią i wiekiem 
W porównaniu do mężczyzn, u kobiet występują: 

− niższy wzrost i mniejszy ciężar narządów, 
− grubsza tkanka tłuszczowa, 
− szersza budowa miednicy i węższe ramiona, 
− większe gruczoły sutkowe, 
− mniejsza krtań, 
− owłosienie typu żeńskiego. 

Różnice związane z wiekiem dotyczą poszczególnych przedziałów wiekowych: 
− wiek dziecięcy (od urodzenia do osiągnięcia dojrzałości płciowej) w którym narządy 

klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy wzrastają około 6–12 krotnie, 
− wiek młodzieńczy (od osiągnięcia dojrzałości płciowej do zakończenia wzrostu kośćca) 

w którym następuje osiąganie pełnej dojrzałości płciowej i dalszy wzrost ciała,  
− wiek dorosły (od zakończenia wzrostu kośćca do początkowych objawów starzenia się) 

osiągnięcie pełnej dojrzałości i sprawności fizycznej, 
− wiek dojrzały (od pierwszych objawów starzenia się do pojawienia się pierwszych zmian 

starczych) cechuje zwiększanie się ilości tkanki tłuszczowej, zanik funkcji jajników, brak 
miesiączki (klimakterium), 

− wiek starości to okres postępujących zmian wstecznych narządów, czynność ich staje się 
bardziej ograniczona; zachodzi znaczny spadek masy ciała, osłabienie mięśni, ubytek 
tkanki tłuszczowej; skóra staje się luźna, mniej sprężysta, tworzą się liczne zmarszczki. 
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4.1.2. Pytania sprawdzające  
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  

1. Czym zajmuje się anatomia? 
2. Czym zajmuje się fizjologia? 
3. Jakie są główne zadania komórki? 
4. Jak jest zbudowana komórka?  
5. Jakie są typy tkanek? 
6. Co to jest anatomia topograficzna ciała człowieka? 
7. Jakie są osie główne ciała człowieka? 
8. Jakie są płaszczyzny ciała człowieka? 
9. Jakie są układy w organizmie człowieka? 
10. Jak jest zbudowana skóra człowieka? 

 
4.1.3.Ćwiczenia 

 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj budowę i czynności komórki.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiednie informacje zawarte w materiale nauczania, skorzystać 
z tablic poglądowych,  

2) scharakteryzować budowę i czynności komórki,  
3) sprawdzić poprawność wykonania zadania przez porównanie i przeanalizować efekt 

pracy w grupie.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– tablice poglądowe. 

 
Ćwiczenie 2  

Przygotuj prezentację multimedialną na temat budowy, podziału i funkcji tkanek. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje zawarte w poradniku dla ucznia, 
2) wyszukać w Internecie materiały graficzne potrzebne do wykonania zadania, 
3) opracować plan i zakres treści prezentacji, 
4) zweryfikować plan konsultując się z nauczycielem, 
5) wykonać prezentację, 
6) porównać i omówić pracę w grupie.  

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia,  
– stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu.  
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Ćwiczenie 3  
Wskaż na modelu człowieka i nazwij główne części ciała i ich elementy. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia, 
2) odszukać na modelu człowieka główne części, 
3) wskazać i nazwać poszczególne części i ich elementy, 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia,  
– model człowieka.  

 
Ćwiczenie 4 

Na modelu jamy brzusznej wskaż i nazwij oraz opisz położenie narządów jamy 
brzusznej.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia,  
2) skorzystać z tablic i atlasów anatomicznych, 
3) opisać narządy jamy brzusznej posługując się modelem. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– tablice i atlasy anatomiczne, 
– model jamy brzusznej. 
 
Ćwiczenie 5 

Scharakteryzuj budowę i funkcje skóry.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia, 
2) przeanalizować model blokowy budowy skóry, 
3) opracować charakterystykę budowy i funkcji skóry, 
4) zaprezentować wykonane ćwiczenie na forum grupy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– model blokowy budowy skóry. 
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4.1.4. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz:  
T a k  

 
Nie 

1) określić zadania anatomii i fizjologii człowieka?   
2) scharakteryzować budowę komórki?   
3) wymienić rodzaje tkanek?   
4) określić główne części ciała człowieka?   
5) wskazać lokalizacje narządów w poszczególnych jamach ciała?    
6) scharakteryzować osie główne ciała?   
7) scharakteryzować płaszczyzny ciała?   
8) wymienić układy w organizmie człowieka?   
9) scharakteryzować poszczególne układy?    
10) scharakteryzować budowę i funkcje skóry?   
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4.2.  Budowa i funkcje układu ruchu 
 

4.2.1.  Materiał nauczania 
 

Narząd ruchu jest strukturalnym i dynamicznym zespołem złożonym z układu kostno-
stawowego i nerwowo-mięśniowego, odpowiadającym za utrzymanie prawidłowej postawy, 
dowolną zmianę pozycji, przemieszczanie w przestrzeni i wykonywanie ruchów. 
Podstawowym elementem narządu ruchu jest układ kostno-stawowy, czyli twarde 
rusztowanie ciała ludzkiego, które składa się z kości połączonych za pomocą stawów, 
chrząstkozrostów i więzadeł. Określone części układu kostnego pod wpływem odpowiednich 
bodźców z ośrodkowego układu nerwowego wprawia w ruch układ mięśniowy. 

W skład narządu ruchu wchodzą: 
– kości, 
– stawy, 
– mięśnie. 

Prawidłowa współpraca wszystkich elementów warunkuje poruszanie, reguluje postawę 
ciała oraz odpowiednie napięcie mięśniowe.  

Kość jest tkanką łączną podporową, która stanowi element układu szkieletowego. 
Zbudowana jest z komórek: osteocytów (stanowią większość), osteoblastów (komórki 
kościotwórcze, z których powstają osteocyty), osteoklastów (komórki kościogubne) oraz 
z substancji międzykomórkowej, na którą składają się:  
– substancje organiczne (35%), czyli osseina, 
– substancje nieorganiczne (65%): sole wapnia i fosforu. 

Dodatkowo zbudowana jest z tkanki krwiotwórczej i tłuszczowej. 
Podstawową jednostką budulcową kości są blaszki kostne, w których znajdują się jamki 

kostne, a w nich osteocyty. 
W zależności od kształtu i wielkości blaszek możemy wyróżnić:  

− kość zbitą, której podstawową jednostką budowy jest osteon, utworzony przez 
koncentrycznie ułożone blaszki. Przez środek osteonu przechodzi kanał Haversa, który 
zawiera naczynia i nerwy. Zewnętrzna warstwa kości zbitej pokryta jest okostną. Tkanka 
kostna zbita występuje między innymi w trzonach kości długich i w zewnętrznych 
warstwach nasad kości, 

 
 

Rys. 3. Budowa kości zbitej [17] 
 
− kość gąbczastą, zbudowaną z blaszek kostnych tworzących nieregularną sieć beleczek. 

Znajduje się w nasadach i przynasadach oraz we wnętrzu kości płaskich. 
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W obrębie jam szpikowych (trzony kości długich, kości płaskich) znajduje się szpik 
kostny. Szpik kostny zbudowany jest z włókien i komórek siateczkowatych, makrofagów 
i adipocytów. Jest miejscem wytwarzania komórek krwi i immunoglobulin. 

Wyróżniamy szpik kostny żółty i czerwony. U płodu i noworodka występuje tylko szpik 
czerwony, którego ilość wraz z wiekiem zmniejsza się na skutek wzrostu liczby adipocytów 
i przekształca się w żółty. U dorosłych szpik kostny czerwony znajduje się w kości udowej, 
kręgach i mostku.  
 

 
 

Rys. 4. Budowa kości długiej [8] 
 

Ze względu na kształt kości dzielimy na: 
− długie np.: kość ramienna, obojczyk, kości śródręcza, 
− krótkie np.: kości nadgarstka i stępu, 
− płaskie np.: mostek, łopatka, żebra, 
− różnokształtne np.: kręgi, 
− pneumatyczne np.: kość klinowa, kość sitowa, szczęka. 

Funkcje kości: 
− ochraniają narządy wewnętrzne, 
− utrzymują prawidłową postawę ciała, 
− są biernym narządem ruchu, 
− magazynują wapń i fosforany, 
− stanowią miejsce wytwarzania erytrocytów (funkcja krwiotwórcza). 

Funkcje szkieletu: 
− stanowi rusztowanie ciała, 
− chroni narządy wewnętrzne, 
− umożliwia poruszanie. 
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Rys. 5. Szkielet człowieka [20] 
 
Połączenia kości dzielimy na: 
1. Połączenia ścisłe:  

− więzozrosty np.: szew, błona międzykostna, 
− chrząstkozrosty np.: krążek międzykręgowy, chrząstka miedzy kośćmi łonowymi, 
− kościozrosty. 

2. Połączenia wolne (stawy), które zbudowane są z:  
− powierzchni stawowych pokrytych chrząstkami stawowymi, które z wiekiem stają 

się cieńsze. Pozbawione są naczyń i nerwów. Wyróżniamy powierzchnie stawową 
wypukłą (główka) oraz wklęsłą (panewka), 

− torebki stawowej, zbudowanej z warstwy zewnętrznej (błona włóknista) oraz 
warstwy wewnętrznej (błona maziowa). Torebka otacza staw, 

− jamy stawowej wypełnionej mazią stawowa, która zmniejsza tarcie podczas ruchów. 
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Do niestałych składników stawów zaliczamy: 
− więzadła stawowe, 
− obrąbek stawowy, 
− krążki stawowe, 
− łąkotki stawowe, 
− kaletki maziowe, 
− trzeszczki, 
− kosmki i fałdy maziowe. 
 
Podział stawów 

W zależności od ilości kości biorących udział w budowie stawu wyróżnia się stawy 
proste (dwie kości) i złożone (większa liczba kości). 

W zależności od liczby osi biorących udział w ruchu wyróżniamy stawy:  
− jednoosiowe: zawiasowy (np. staw ramienno-łokciowy), obrotowy (np. staw 

promieniowo-łokciowy), śrubowy (np. staw zęba kręgu obrotowego), 
− dwuosiowe: staw elipsoidalny (np. staw promieniowo- nadgarstkowy), staw siodełkowy 

(np. staw nadgarstkowo-śródręczny kciuka), 
− wieloosiowy: staw kulisty wolny (np. staw barkowy, staw ramienny), staw kulisty 

panewkowy (np. staw biodrowy), stawy nieregularne (krążki stawowe, staw mostkowo-
obojczykowy), 

− stawy płaskie (np. staw krzyżowo-biodrowy, staw piszczelowo-strzałkowy). 
 

 
 

Rys. 6. Schemat budowy stawu [5] 
 

Kości i stawy stanowią bierny aparat ruchu, natomiast mięśnie są czynnym aparatem 
ruchu. 

Wyróżniamy następujące rodzaje mięśni:  
− mięśnie gładkie, które występują w obrębie ścian narządów wewnętrznych, ich czynność 

nie zależy od woli człowieka, 
− mięsień poprzecznie prążkowany serca, którego skurcze są niezależne od woli człowieka, 
− mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe, których skurcze są zależne od woli 

organizmu. 
 
Budowa mięśnia poprzecznie prążkowanego szkieletowego 

Podstawową jednostką czynnościową każdego mięśnia jest włókno mięśniowe, które od 
zewnątrz otoczone jest błoną komórkowa, zwana sarkolemmą, która tworzy wiele wpukleń do 
wnętrza włókna, zwane kanalikami „T”. Wnętrze komórki wypełnia sarkoplazma. W obrębie 
komórki wyróżniamy odcinki silnie załamujące światło, tak zwane prążki anizotropowe 
„A” i prążki, które słabiej załamują światło – izotropowe ”I”. Wzdłuż włókna biegną 
miofibryle (pęczki filamentów), które tworzą drobniejsze miofilamenty. Wyróżniamy dwa 
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rodzaje miofilamentow: grubsze – miozynowe oraz cieńsze – aktynowe (zbudowane z aktyny 
i tropomiozyny, na której znajduje się cząsteczka troponiny). Warstwa cienkich i grubszych 
miofilamentów tworzy sarkomery, które połączone są ze sobą za pomocą błony granicznej 
„Z”. 
 
Mechanizm skurczu komórki mięśniowej 

Poruszanie się organizmu możliwe jest dzięki synchronizowanemu skurczowi różnych 
grup mięśniowych. Skurcz mięśni powodowany jest przez jednoczesne skracanie się 
sarkomerów. Główną przyczyną tego mechanizmu jest zmiana kształtu białek budujących 
filamenty grube. Filamenty cienkie – aktynowe wślizgują się głębiej pomiędzy filamenty 
miozynowe i żadne z nich nie zmienia swej długości.  

Impuls nerwowy dociera do synapsy nerwowo-mięśniowej przez włókno nerwowe. 
W wyniku tego neuron uwalnia acetylocholinę, która powoduje pobudzenie (depolaryzację) 
błony komórkowej (sarkolemmy) i wyzwala potencjał czynnościowy. Sygnałem 
rozpoczynającym skurcz mięśnia jest napływ jonów wapnia do komórek mięśniowych. Jony 
wapnia oddziałując z białkami pomocniczymi budującymi filamenty umożliwiają zrywanie 
dotychczasowych i utworzenie nowych połączeń pomiędzy filamentami. Jony wapnia wnikają 
do wnętrza włókien mięśniowych z kanalików T, w chwili kiedy ma się rozpocząć skurcz 
mięśnia.. Do połączenia miozyny z aktyną potrzebna jest energia ATP, (adenozyno-5'-
trifosforan), generowana w mitochondriach podczas utleniania glukozy. Adenozyno-5'-
trifosforan wiąże się do cząsteczek miozyny, co powoduje zmianę kształtu tego białka istotną 
dla procesu kurczenia się mięśni. 

Wyróżniamy trzy rodzaje skurczów mięśniowych: 
− skurcz izotoniczny, w którym mięsień kurczy się i ulega skróceniu, natomiast napięcie 

nie ulega zmianie 
− skurcz izometryczny, w którym długość mięśnia nie zmienia się, natomiast napięcie 

zwiększa się 
− skurcz auksotoniczny, w którym długość mięśnia skraca się i następuje zwiększenie 

napięcia. 
Mięsień ma część początkową, czyli głowę (caput) oraz część końcową zwaną ogonem 

(cauda). Czasem może posiadać dwie lub więcej głów, np.: mięsień dwugłowy lub trójgłowy. 
Każdy mięsień posiada co najmniej dwa miejsca przyczepu, czyli przyczep początkowy 
i końcowy. Przyczepem najczęściej są kości, ale również mogą być to chrząstki, więzadła, 
powierzchnia skóry. Przedłużeniem mięśnia są ścięgna, które stanowią tkankę łączną 
właściwa zbita (głownie włókna kolagenowe). 

Do narządów pomocniczych należą: 
− powięzie, tkanka łączna włóknista, która otacza określone mięśnie; stanowią one ochronę 

przed urazami, chronią przed utratą ciepła, mogą być miejscem przyczepu włókna 
mięśniowego, 

− kaletki maziowe, są uwypukleniami błony maziowej, które wypełnia maź stawowa; 
ułatwiają ruch ponieważ znajdują się w miejscach narażonych na tarcie, 

− trzeszczki, drobne kostki będące elementem budowy ścięgna, funkcja ich polega na 
zmianie kierunku ruchu, 

− bloczki mięśniowe, kości lub chrząstki znajdujące się wokół ścięgna mięśniowego, 
których funkcja polega na zmianie kierunku działania mięśnia. 
Mięśnie można podzielić ze względu na: 

− kształt np.: mięsień czworoboczny, mięsień okrężny, 
− budowę np.: mięsień czworogłowy, mięsień dwugłowy, mięsień błoniasty, 
− czynność np.: prostownik, zwieracz, zginacz, nawracacz, 
− topografię np.: mięsień ramienny, mięsień piszczelowy, mięsień skórny. 
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Biorąc pod uwagę poszczególne okolice ciała człowieka, mięśnie dzielą się na 
następujące grupy:  
− mięśnie głowy i szyi, 
− mięśnie grzbietu, 
− mięśnie klatki piersiowej, 
− mięśnie brzucha, 
− mięśnie kończyny górnej, 
− mięśnie kończyny dolnej. 

 
Mięśnie głowy i szyi 
 
I. Mięśnie wyrazowe twarzy 

 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia 
Mięśnie sklepienia czaszki 
mięsień potyliczno-czołowy przesuwa czepiec ścięgnisty, tworzy 

poprzeczne zmarszczki na czole 
mięsień skroniowo-ciemieniowy porusza skórą głowy 
Mięśnie otoczenia szpary powiek 
mięsień okrężny oka zaciska szpary powiek 
mięsień marszczący brwi tworzy pionowe fałdy między brwiami 
mięsień podłużny wywołuje poprzeczne fałdy u nasady nosa 
Mięśnie szpary ust 
mięsień obniżacz wargi dolnej obniża wargę dolną 
mięsień okrężny ust zwiera wargę ust 
mięsień policzkowy wydmuchuje powietrze z przedsionka jamy 

ustnej, poszerza szparę ust 
mięsień obniżacz kąta ust pociąga kąt ust ku dołowi, prostuje bruzdę 

nosowo-wargową 
mięsień śmiechowy powoduje zagłębienie w skórze policzka 

(dołek śmiechowy) 
mięsień jarzmowy większy pociąga kąt ust ku górze i bocznie 
mięsień jarzmowy mniejszy pociąga wargę górną ku górze i do boku, 

pogłębia bruzdę nosowo-gardłową 
mięsień bródkowy uwypukla bródkę i wargę dolną oraz pogłębia 

bruzdę bródkowo-wargową 
mięsień dźwigacz wargi górnej i skrzydła 
nosa 

unosi wargę górną, skrzydło nosa i rozwiera 
nozdrza 

mięsień dźwigacz wargi górnej unosi wargę górna 
mięsień dźwigacz kąta ust unosi kąt ust ku górze i przyśrodkowo 
Mięśnie nosa 
mięsień nosowy porusza nosem i skrzydełkami nosa 
mięsień obniżacz przegrody porusza nosem i skrzydełkami nosa 
Mięśnie małżowiny usznej 
mięsień uszny przedni pociąga małżowinę do przodu 
mięsień uszny górny pociąga małżowinę ku górze 
mięsień uszny tylny pociąga małżowinę ku tyłowi 
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II. Mięśnie żucia 
 
mięsień skroniowy  unosi żuchwę, obraca ją na zewnątrz, cofa 

wysuniętą żuchwę, zaciska zęby 
mięsień żwacz unosi żuchwę i obraca ją na zewnątrz 
mięsień skrzydłowy przyśrodkowy unosi żuchwę 
mięsień skrzydłowy boczny wysuwa żuchwę do przodu, skręca ją 

w przeciwną stronę, wspomaga ruch 
otwierania ust 

 
III. Mięśnie języka, oczodołu 
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia 
Mięsnie języka zewnętrzne 
mięsień bródkowo-językowy wysuwa nasadę języka do przodu, przyciska 

język do dna jamy ustnej 
mięsień gnykowo-językowy cofa wysunięty język do jamy ustnej 
mięsień rylcowo-językowy pociąga język ku tyłowi i ku górze 
Mięśnie języka wewnętrzne 
mięsień podłużny górny skraca i poszerza język 
mięsień podłużny dolny skraca język 
mięsień pionowy języka spłaszcza i poszerza język 
mięsień poprzeczny języka zwęża język 
Mięśnie oczodołu  
mięsień prosty przyśrodkowy przywodzi gałkę oczną 
mięsień prosty boczny odwodzi gałkę oczną 
mięsień prosty górny unosi przedni biegun gałki ocznej ku górze 
mięsień prosty dolny opuszcza przedni biegun gałki ocznej ku 

dołowi 
mięsień skośny górny obraca gałkę oczną w stronę przyśrodkową, 

obniża i odwodzi przedni biegun gałki 
mięsień skośny dolny obraca gałkę oczną ku bokowi, unosi  

i odwodzi biegun przedni 
mięsień dźwigacz powieki górnej unosi powiekę górną 

 
Podział mięśni szyi:  
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia 
Mięśnie powierzchowne szyi 
mięsień szeroki szyi pociąga skórę do przodu, zmniejsza ucisk 
mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy zgina głowę ku bokowi, obraca w stronę 

przeciwna, pociąga głowę do przodu, zgina 
do tylu 

Mięśnie środkowe szyi 
mięsień dwubrzuśćcowy opuszcza żuchwę lub unosi kość gnykowa 
mięsień rylcowo-gnykowy pociąga kość gnykowa ku górze i ku tyłowi 

mięśnie 
nadgnykowe 

mięsień żuchwowo-
gnykowy 

obniża żuchwę lub unosi kość gnykową ku 
górze i do przodu 
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mięsień bródkowo-gnykowy pociąga kość gnykową do przodu i ku górze 
opuszcza żuchwę 

mięsień mostkowo-gnykowy ustala położenie kości gnykowej 
mięsień łopatkowo-gnykowy napina blaszkę przedtchawiczą, ustala 

położenie kości gnykowej 
mięsień mostkowo-tarczowy obniża chrząstkę tarczowata 

mięśnie 
podgnykowe 

mięsień tarczowo-gnykowy unosi chrząstkę tarczowata 
Mięśnie głębokie szyi 
mięśnie pochyłe zginają odcinek szyjny kręgosłupa do boku, 

zginają kręgosłup szyjny do przodu 
mięsień prosty przedni 
głowy 

zgina głowę do przodu i bocznie 
mięsień długi głowy zgina głowę do przodu i bocznie 

mięśnie 
przedkręgowe 

mięsień długi szyi zgina kręgosłup szyjny do przodu i bocznie 
oraz obraca go 

 
Mięśnie grzbietu  
1. Mięśnie powierzchowne grzbietu 
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia 
mięsień czworoboczny część górna unosi bark, część środkowa 

zbliża łopatkę do kręgosłupa, część dolna 
obniża bark 

 

mięsień najszerszy grzbietu obniża uniesione ramię, obraca do wewnątrz, 
przywodzi do tylu  

 

mięśnie równoległoboczne przyciska łopatkę do kręgosłupa i do góry  
mięsień dźwigacz łopatki jw.  
mięsień zębaty tylny górny pomocniczy mięsień wydechowy  
mięsień zębaty tylny dolny pomocniczy mięsień wydechowy  
 
2. Mięśnie głębokie grzbietu, znajdują się po obydwu stronach kręgosłupa i stanowią 

właściwe mięśnie grzbietu. Tworzą mięsień prostownik grzbietu. 
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia 

mięsień płatowaty 
głowy 

obraca głowę ku tyłowi  Mięśnie 
kolcowo-
poprzeczne mięsień płatowaty szyi zgina szyję ku tyłowi  

mięsień biodrowo-
żebrowy lędźwi 

zgina kręgosłup w kierunku bocznym  

mięsień biodrowo-
żebrowy klatki 

zgina kręgosłup w kierunku bocznym  

Mięsień 
biodrowo-
żebrowy 

mięsień biodrowo-
żebrowy szyi 

zgina kręgosłup w kierunku bocznym  

mięsień najdłuższy 
klatki piersiowej 

zgina głowę, pociąga ku tyłowi, wraz 
z mięśniem biodrowo-żebrowym prostuje 
tułów lub zgina ku tyłowi 

 

Mięśnie 
długie 
grzbietu 

Mięsień 
najdłuższy 

mięsień najdłuższy 
szyi 

zgina głowę, pociąga ku tyłowi, wraz 
z mięśniem biodrowo-żebrowym 
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mięsień najdłuższy zgina głowę, pociąga ku tyłowi, wraz  
z mięśniem biodrowo-żebrowym 

 

mięsień kolcowy klatki 
piersiowej 

zgina kręgosłup w kierunku bocznym 
(jednostronny skurcz) lub zgina kręgosłupa 
ku tyłowi (obustronny skurcz) 

 

mięsień kolcowy szyi zgina kręgosłup w kierunku bocznym 
(jednostronny skurcz) lub zgina kręgosłup 
ku tyłowi (obustronny skurcz) 

 

Mięsień 
kolcowy 

mięsień kolcowy 
głowy 

zgina kręgosłupa w kierunku bocznym 
(jednostronny skurcz) lub zgina kręgosłup 
ku tyłowi (obustronny skurcz) 

 

mięsień półkolcowy 
(klatki piersiowej, szyi, 
głowy) 

zgina kręgosłup i głowę w bok oraz w 
stronę przeciwna (jednostronnie) prostuje 
kręgosłup w odcinku szyjnym i zgina głowę 
ku tyłowi (obustronnie) 

 

mięsień wielodzielny prostują kręgosłup (obustronnie) lub zgina 
w bok i obraca w stronę przeciwna 
(jednostronnie) 

 

Mięśnie 
poprzeczno
-kolcowe 

mięśnie skręcające prostują kręgosłup (obustronnie) lub zginają 
w bok i obracają w stronę przeciwną 
(jednostronnie) 

 

mięśnie 
międzykolcowe 

prostują kręgosłup w odcinku szyjnym 
i ledzwiowym za ruchy obrotowe 

 

mięśnie 
międzypoprzeczne   

zginają kręgosłup bocznie  

Mięśnie krótkie 
grzbietu 

mięśnie dźwigacze 
żeber 

prostują kręgosłup, pochylają bocznie, 
obracają w stronę przeciwna 

 

mięsień skośny górny 
głowy 

pociąga głowę ku tyłowi, obraca głowę 
(jednostronnie) 

 

mięsień prosty tylny 
mniejszy głowy 

pociąga głowę ku tyłowi, obraca 
głowę(jednostronnie) 

 

mięsień prosty tylny 
większy głowy 

pociąga głowę ku tyłowi, obraca głową 
(jednostronnie) 

 

mięsień skośny dolny 
głowy 

pociąga głowę ku tyłowi, obraca głowę 
(jednostronnie) 

 

Mięśnie 
podpotyliczne 

mięsień prosty boczny 
głowy 

zgina głowę w bok  
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Mięśnie klatki piersiowej  
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia 
Mięśnie powierzchowne  
mięsień piersiowy większy pomocniczy mięśniem wdechowym, opuszcza 

i przywodzi ramie 
 

mięsień piersiowy mniejszy pomocniczy mięsień wdechowy, obniża bark  
mięsień podobojczykowy pociąga obojczyk do przodu i ku dołowi  
mięsień zębaty przedni pomocniczy mięsień wdechowy, pociąga bark 

do przodu, przyciska łopatkę do tułowia 
 

Mięśnie głębokie 
mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne pomocnicze mięśnie wdechowe, unoszą 

żebra 
mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne pomocnicze mięśnie wydechowe, opuszczają 

żebra 
mięsień poprzeczny klatki piersiowej pomocniczy mięsień wydechowy 

 
Przepona skurcz powoduje obniżenie jej kopuły  

i wdech 
 
Mięśnie brzucha 
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia  
Mięśnie przednie i boczne brzucha  
mięsień skośny zewnętrzny brzucha zgina kręgosłup i klatkę piersiową w bok 

(jednostronnie) lub zgina kręgosłup do przodu 
i obniża klatkę piersiową (obustronnie), unosi 
miednicę 

mięsień skośny wewnętrzny brzucha zgina klatkę piersiową w bok, obraca tułów 
w tę samą stronę (jednostronnie) lub zgina do 
przodu i obniża klatkę piersiową 
(obustronnie) 

mięsień poprzeczny brzucha pomocniczy mięsień wydechowy, zwęża 
klatkę piersiową 

mięsień prosty brzucha pomocniczy mięsień wydechowy, zgina tułów 
do przodu, unosi miednicę 

mięsień piramidowy napina kresę białą 
mięsień dźwigacz jądra (u mężczyzn) unosi jądro w worku mosznowym 
Mięśnie tylne brzucha 
mięsień czworoboczny zgina tułów w bok (skurcz jednostronny), 

stabilizuje część lędźwiową kręgosłupa 
(skurcz obustronny) 
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Mięśnie kończyny 
1. Mięśnie obręczy kończyny górnej 
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia  

część obojczykowa przywodzi do przodu, rotacja do wewnątrz 
część barkowa odwodzi 

mięsień 
naramienny 

część grzebieniowa przywodzi do tylu, rotacja na zewnątrz 
mięsień nadgrzebieniowy odwodzi ramię, rotacja na zewnątrz 
mięsień podgrzebieniowy przywodzi ramię, obrót na zewnątrz 
mięsień obły mniejszy jw. 
mięsień obły większy przywodzi, obrót do wewnątrz, opuszcza podniesione 

ramię 
mięsień podłopatkowy przywodzi, obrót do wewnątrz 
 
2. Mięśnie ramienia 
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia  
Grupa przednia mięśni ramienia 
mięsień kruczo-ramienny przywodzi, obraca, zgina i unosi do przodu 

ramię 
zgina w stawie ramiennym, unosi ramię do 
przodu; głowa długa: odwodzi i obraca do 
wewnątrz; głowa krótka: zgina i przywodzi 

mięsień dwugłowy ramienia 

zgina w stawie łokciowym oraz odwraca 
przedramię i rękę 

mięsień ramienny zgina przedramię w stawie łokciowym 
Grupa tylna mięśni ramienia 

prostuje i przywodzi w stawie ramiennym 
(głowa długa) 

mięsień trójgłowy ramienia 

prostuje w stawie łokciowym (głowa krótka) 
mięsień łokciowy prostuje w stawie łokciowym 

 
3. Mięśnie przedramienia  
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia  

Grupa przednia powierzchowna mięśni przedramienia 
mięsień nawrotny obły zgina i nawraca przedramię w stawie 

łokciowym 
mięsień zginacz promieniowy nadgarstka zgina i odwodzi w stawie promieniowo- 

nadgarstkowym 
mięsień dłoniowy długi zgina w stawie nadgarstkowo-promieniowym 

oraz napina rozcięgno dłoniowe 
zgina i odwodzi łokciowo w stawie 
promieniowo-nadgarstkowym 
zgina i przywodzi stawy śródręczno- 
paliczkowe (2–5) 

mięsień zginacz powierzchowny palców  

zgina stawy międzypaliczkowe bliższe (2–5) 
mięsień zginacz łokciowy nadgarstka przywodzi i zgina rękę 
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Grupa przednia głęboka mięśni przedramienia 
mięsień zginacz głęboki palców zgina rękę 
mięsień zginacz długi kciuka zgina rękę oraz kciuk 
mięsień nawrotny czworoboczny nawraca przedramię 

 Grupa boczna mięśni przedramienia 
mięsień ramienno-promieniowy zgina staw łokciowy, bierze udział  

w nawracaniu i odwracaniu przedramienia 
 

mięsień prostownik promieniowy długi 
nadgarstka  

zgina w stawie łokciowym; prostuje  
i odwodzi promieniowo w stawie 
promieniowo-nadgarstkowym  

 

mięsień prostownik nadgarstka krótki 
promieniowy  

jw.  

mięsień odwracacz odwraca przedramię i rękę  
Grupa tylna powierzchowna mięśni przedramienia  
 Nazwa mięśnia Czynność mięśnia 
mięsień prostownik palców prostuje w stawach śródręczno-

paliczkowych, odwodzi palce 
 

mięsień prostownik palca małego prostuje i przywodzi piąty palec  
mięsień prostownik łokciowy nadgarstka prostuje i odwodzi rękę  
Grupa tylna głęboka mięśni przedramienia  
mięsień odwodziciel długi kciuka odwodzi promieniowo i zgina dłoniowo rękę, 

odwodzi i odprowadza kciuk 
 

mięsień prostownik krótki kciuka prostuje i odwodzi kciuk oraz odwodzi 
promieniowo rękę 

 

mięsień prostownik długi kciuka prostuje i przywodzi kciuk  
mięsień prostownik wskaziciela prostuje palec wskaziciel oraz prostuje  

i odwodzi promieniowo rękę 
 

 

Mięśnie krótkie kłębu 
 

Mięśnie kłębu kciuka  
 Nazwa mięśnia Czynność mięśnia 
mięsień odwodziciel krótki kciuka odwodzi kciuk oraz-paliczkowy) i prostuje 

(staw międzypaliczkowy) 
 

mięsień zginacz krótki kciuka odwodzi lub przywodzi, przeciwstawia  
w stawach nadgarstkowo-śródręcznych,  
a także zgina w stawie śródręczno-
paliczkowym 

 

mięsień przeciwstawiacz kciuka przywodzi i przeciwstawia kciuk  
mięsień przywodziciel kciuka przeciwstawia kciuk i przywodzi go  

 
Mięśnie kłębu palca małego 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia 
mięsień dłoniowy krótki tworzy zmarszczki w okolicy łokciowej dłoni 
mięsień odwodziciel palca małego odwodzi palec piąty w stawie śródręczno-

paliczkowym oraz zgina i prostuje w stawach 
międzypaliczkowych 

mięsień zginacz krótki palca piątego zgina palec piąty w stawie śródręczno-
paliczkowym 

mięsień przeciwstawiacz palca piątego przeciwstawia palec piąty 
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Mięśnie środkowe dłoni  
 Nazwa mięśnia Czynność mięśnia 
mięśnie glistowate zginają w stawach śródręczno-paliczkowych 

palce (2–5), a także prostują w stawach 
międzypaliczkowych 

 

dłoniowe przywodzą 2, 4, 5 palec  mięśnie międzykostne 
grzbietowe odwodzą palce w stawach 
śródręczno-paliczkowych 

 

 
Mięśnie kończyny dolnej  
 
1. Mięśnie grzbietowe obręczy kończyny dolnej 
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia  
Grupa przednia obręczy kończyny dolnej 

mięsień lędźwiowy 
większy 

zgina w stawie biodrowym, przywodzi udo 
i obraca je na zewnątrz 

mięsień lędźwiowy 
mniejszy 

zgina w stawie biodrowym, przywodzi udo  
i obraca je na zewnątrz 

mięsień biodrowo-
lędźwiowy 

mięsień biodrowy zgina w stawie biodrowym, przywodzi udo  
i obraca je na zewnątrz 

Grupa tylna obręczy kończyny dolnej 
mięsień pośladkowy wielki prostuje staw biodrowy, obraca na zewnątrz  

i przywodzi udo 
mięsień pośladkowy średni odwodzi i nawraca udo 
mięsień pośladkowy mały jw. 
mięsień naprężacz powięzi szerokiej odwodzi i nawraca udo, napina powięź 

szeroką 
mięsień gruszkowaty obraca  na zewnątrz, słabo prostuje i 

odwodzi udo 
Grupa mięśni brzusznych obręczy kończyny dolnej 
mięsień zasłaniacz wewnętrzny obraca udo na zewnątrz 
mięsień czworoboczny uda obraca udo na zewnątrz, przywodzi i 

prostuje 
mięsień zasłaniacz zewnętrzny jw. 
mięśnie bliźniacze górny i dolny wzmagają działanie mięśnia zasłaniacza 

wewnętrznego 
 
2. Mięśnie uda 
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia  
Grupa przednia mięśni uda 
mięsień krawiecki zgina w stawie biodrowym i kolanowym  

i nawraca udo 
mięsień prosty uda 
mięsień obszerny 
boczny 

mięsień 
czworogłowy uda 

mięsień obszerny 
przysrodkowy 

prostuje staw kolanowy, dodatkowo mięsień 
prosty uda zgina staw biodrowy i odwodzi 
udo 
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mięsień obszerny 
posredni 
mięsień stawowy 
kolana 

Grupa przyśrodkowa mięśni uda 
mięsień grzebieniowy zgina oraz przywodzi udo, trochę obraca na 

zewnątrz 
mięsień smukły prostuje, przywodzi i obraca na zewnątrz udo 
mięsień przywodziciel długi przywodzi udo 
mięsień przywodziciel krótki przywodzi, zgina i obraca na zewnątrz udo 
mięsień przywodziciel wielki uda przywodzi udo oraz obraca na zewnątrz, 

prostuje staw biodrowy 
Grupa tylna mięśni uda 
mięsień półścięgnisty zgina staw kolanowy, prostuje staw biodrowy  
mięsień półbłoniasty prostuje i przywodzi staw biodrowy, zgina  

i obraca do wewnątrz golen 
mięsień dwugłowy uda unosi miednicę i prostuje udo (głowa długa); 

obniża miednicę (głowa krótka) 
 
4. Mięśnie goleni 
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia  
Grupa przednia mięśni goleni 
mięsień piszczelowy przedni zgina grzbietowo stopę i odwraca 
mięsień prostownik długi palców zgina grzbietowo stopę w stawie skokowym 

górnym; nawraca stopę w stawie skokowym 
dolnym 

mięsień prostownik długi palucha prostuje paluch i zgina grzbietowo stopę 
Grupa boczna mięśni goleni 
mięsień strzalkowy długi nawraca, odwodzi i zgina podeszwowo stopę 
mięsień strzalkowy krótki jw. 
Grupa tylna mięśni goleni 

mięsień brzuchaty 
lydki 

odwraca, przywodzi i zgina podeszwowo 
stopę 

mięsień 
plaszczkowaty 

odwraca, przywodzi i zgina podeszwowo 
stopę 

warstwa 
powierzchowna 

mięsień podeszwowy zgina stopę podeszwowo, odwraca 
i przywodzi ją 

mięsień podkolanowy zgina staw kolanowy, obraca podudzie do 
wewnątrz 

mięsień zginacz długi 
palców 

zgina podeszwowo, odwraca i przywodzi 
stopę 

mięsień piszczelowy 
tylny 

jw. 

warstwa głęboka 

mięsień zginacz długi 
palucha 

jw. 
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5. Mięśnie krótkie stopy 
 
Nazwa mięśnia Czynność mięśnia  
Mięśnie grzbietu stopy 
mięsień prostownik krótki palców zgina palce (1–4) grzbietowo 
mięsień prostownik krótki palucha jw. 
Mięśnie podeszwy 

mięsień odwodziciel 
palucha 

zgina paluch, odwodzi od palca drugiego 

mięsień 
przywodziciel 
palucha 

przywodzi paluch, zgina go w stawie 
śródręczno-paliczkowym 

mięśnie wyniosłości 
przyśrodkowej 

mięsień zginacz 
krótki palucha 

zgina paluch podeszwowo 

mięsień odwodziciel 
palca malego 

wzamcnia sklepienie podłużne stopy 

mięsień zginacz 
krótki palca malego 

zgina piaty palec, wzmacnia sklepienie 
podłużne 

mięśnie wyniosłości 
bocznej 

mięsień 
przeciwstawiacz palca 
małego 

zgina mały palec i wzmacnia sklepienie 
podłużne stopy 

mięsień zginacz 
krótki palców 

zgina palce (2–5), wzmacnia sklepienie stopy 

mięsień 
czworoboczny 
podeszwy 

wzmacnia sklepienie stopy 

mięśnie glistowate zginają paliczki (2–4), przywodzi w stronę 
palucha 

mięśnie wyniosłości 
pośredniej 

mięśnie międzykostne 
podeszwowe 
i grzebietowe 

zginają paliczki bliższe w kierunku 
podeszwowym, przywodzą (podeszwowe) lub 
odwodzą (grzbietowe) palce wobec palca 
drugiego 
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Rys. 7. Układ mięśniowy człowieka – widok od przodu[4] 
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Rys. 8. Układ mięśniowy człowieka – widok od tyłu [4] 
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4.2.2. Pytania sprawdzające  
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jaka jest funkcja narządu ruchu człowieka? 
2. Jak jest zbudowany narząd ruchu? 
3. Jaka jest budowa kości? 
4. Jakie są rodzaje kości? 
5. Jakie są funkcje szkieletu? 
6. Jakie są połączenia kości? 
7. Jaki jest podział stawów? 
8. Jakie są rodzaje mięśni? 
9. Jaki jest mechanizm skurczu komórki mięśniowej? 
10. Jakie są funkcje poszczególnych mięśni w układzie mięśniowym człowieka?  
 
4.2.3. Ćwiczenia  

 
Ćwiczenie 1  

Na modelu szkieletu człowieka wskaż kości: długie, krótkie, płaskie, różnokształtne 
i pneumatyczne. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia,  
2) skorzystać z tablic poglądowych, 
3) wskazać i nazwać kości na modelu szkieletu człowieka. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– tablice poglądowe, 
– model szkieletu człowieka. 

 
Ćwiczenie 2  

Korzystając z modelu szkieletu człowieka wskaż i opisz połączenia kości w obrębie 
kończyn górnych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia  
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia, 
2) przeanalizować odpowiednie partie szkieletu człowieka, 
3) wskazać i opisać kości i ich połączenia. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– tablice poglądowe, 
– model szkieletu człowieka. 
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Ćwiczenie 3 
Dokonaj analizy budowy stawów. Porównaj i uzasadnij różnice w budowie 

poszczególnych stawów.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia,  
2) przeanalizować tablice poglądowe i modele stawów, 
3) porównać budowę poszczególnych stawów, 
4) uzasadnić różnice w budowie stawów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– tablice poglądowe, 
– modele stawów, 
– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 4 

Korzystając z tablic poglądowych opisz budowę mięśnia poprzecznie prążkowanego 
szkieletowego.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia i tablice poglądowe,  
2) opisać budowę mięśnia, 
3) zaprezentować wyniki na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– tablice poglądowe. 
 
Ćwiczenie 5 

Opracuj prezentację multimedialną dotyczącą budowy mięśni tułowia. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia, 
2) skorzystać z modelu tułowia człowieka wraz z mięśniami, 
3) opracować prezentację multimedialną, 
4) zaprezentować wyniki na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia,  
– model tułowia człowieka wraz z mięśniami, 
– komputer z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu. 
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4.2.4. Sprawdzian postępów  
 

Czy potrafisz:  
Tak 

 
Nie 

1) zdefiniować narząd ruchu człowieka?   
2) określić funkcje narządu ruchu?   
3) scharakteryzować budowę kości?   
4) wymienić rodzaje kości?   
5) określić funkcje szkieletu?   
6) scharakteryzować rodzaje połączeń kości? 
7) scharakteryzować funkcje różnych mięśni?   
8) scharakteryzować budowę różnych mięśni?   
9) określić funkcje układu mięśniowego?   
10) wskazać poszczególne grupy mięśni człowieka?    
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4.3.  Budowa i funkcje układu nerwowego oraz narządów 
zmysłów 

 
4.3.1. Materiał nauczania  
 
Układ nerwowy 

Głównym zadaniem układu nerwowego jest nadzorowanie czynności narządów 
wewnętrznych organizmu oraz umożliwianie mu kontaktów ze światem zewnętrznym.  

Układ nerwowy człowieka można podzielić ze względu na dwa kryteria: 
1. Umiejscowienie:  

a) układ centralny/ośrodkowy (to mózgowie i rdzeń kręgowy),  
b) układ obwodowy (steruje komunikacją). 
Obwodowy układ nerwowy służy do przenoszenia (przewodzenia) bodźców (informacji) 

od tkanek i narządów (w tym narządów zmysłów) do „centrum” lub z powrotem – od 
„centrum” do narządów i tkanek, zaś ośrodkowy układ nerwowy te informacje „centralizuje”, 
tzn. gromadzi i przetwarza. 
2. Pełnione funkcje: 

a) układ somatyczny („obsługuje” mięśnie szkieletowe – ruch),  
b) układ autonomiczny/ wegetatywny („obsługuje” narządy wewnętrzne). 

 
Układy: ośrodkowy i obwodowy 
I. Ośrodkowy układ nerwowy (centralny układ nerwowy) zbudowany z mózgowia 

i rdzenia kręgowego. Struktury te znajdują się w obrębie czaszki, otoczone są trzema 
oponami mózgowymi. Należą do nich: opona twarda (zewnętrzną), opona pajęcza 
(środkowa), opona miękka (wewnętrzna). Przestrzeń pomiędzy nimi wypełniona jest 
płynem mózgowo-rdzeniowym, pełniącym funkcje ochronne, amortyzujące, odżywcze 
oraz regulujące ciśnienie w obrębie jamy czaszki. 
Podział ośrodkowego układu nerwowego 

1. Mózgowie dzieli się na: 
Kresomózgowie składa się z dwóch półkul (prawa i lewa). Zbudowane jest z: istoty 

białej (warstwa wewnętrzna), która stanowi wypustki komórek nerwowych oraz istoty szarej 
(warstwa zewnętrzna – kora mózgu), czyli skupiska neuronów. Kora mózgowa jest 
pofałdowana, co przyczynia się do znacznego zwiększenia jej powierzchni. Dzieli się na 
płaty, te natomiast podzielone są na bruzdy i zakręty. Wyróżniamy następujące płaty kory 
mózgowej: 
− płat czołowy zawiera ośrodek ruchowy odpowiada za pracę różnych grup mięśni, 
− płat potyliczny zawiera ośrodki wzrokowe, odpowiedzialne za proces widzenia, 
− płat skroniowy zawiera ośrodek słuchu, 
− płat ciemieniowy zawiera ośrodki czuciowe termiczne i mechaniczne (skórne). 

W obrębie kory wyróżnia się określone obszary: pole ruchowe (ruchy zależne od woli), 
pole czuciowe (odbiór bodźców słuchowych, wzrokowych), pole kojarzeniowe (proces 
myślenia, mowy, uczenia się). 

Międzymózgowie – zaliczamy do niego: wzgórzomózgowie (wzgórze, zawzgórze, 
nadwzgórze), podwzgórze, komorę trzecia, niskowzgórze. Podwzgórze jest główna struktura 
międzymózgowia, w obrębie którego znajdują się ośrodki: termoregulacji, głodu i sytości, 
emocji, metabolizmu tłuszczy, snu oraz popędu płciowego. Odbywa się tu regulacja: 
gospodarki wodno-elektrolitowej, krążenia, oddychania. Podwzgórze kontroluje działanie 
układu hormonalnego poprzez ścisły związek z przysadką. 
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Śródmózgowie – w obrębie jego znajdują się ośrodki odpowiedzialne za odbiór bodźców 
wzrokowych i słuchowych. Nadzoruje stan napięcia mięśni i postawę ciała. 

Tyłomózgowie – zbudowane jest z mostu i móżdżku. Móżdżek stanowi ośrodek kontroli 
i koordynacji ruchów, utrzymania równowagi i postawy ciała oraz odpowiedzialny jest za 
napięcie mięśni. Pozostaje w związku z układami piramidowym i pozapiramidowym. 

Rdzeń przedłużony – w przeciwieństwie do kresomózgowia zbudowany jest z istoty 
białej położonej zewnętrznie i istoty szarej wewnętrznie. W jego obrębie znajdują się ośrodki: 
oddechowe, regulujące pracę serca i ciśnienie krwi; pracę układu pokarmowego, np. ssanie, 
połykanie, żucie; słuchu i równowagi; kaszlu; kichanie i ziewanie. 
2. Rdzeń kręgowy znajduje się w kanale kręgowym, otoczony jest oponami mózgowo-

rdzeniowymi. Zbudowany jest z wewnętrznej istoty szarej, która tworzy tak zwane słupy, 
układające się na przekroju poprzecznym na kształt motyla lub litery H oraz otaczającej 
istoty białej. W obrębie rdzenia kręgowego znajdują się rogi brzuszne, czyli przednie 
(ruchowe, w których znajdują się włókna ruchowe unerwiające mięśnie szkieletowe) 
i rogi grzbietowe-tylne (zawierające włókna czuciowe). 

 

 
 

Rys. 9. Budowa mózgowia [7] 
 

II. Obwodowy układ nerwowy  
Obwodowy system nerwowy jest wyłącznie systemem komunikacyjnym, przesyłającym 

informacje od receptorów i od proprioceptorów do ośrodkowego systemu, gdzie są 
przetwarzane i analizowane, a także przesyłającym wypracowane w ośrodkowym systemie 
sygnały sterujące do odbiorników rozkazów: mięśni lub gruczołów. Drogi, którymi 
przesyłane są informacje, składają się z wiązek włókien nerwowych, które nazwane są 
nerwami. Wszystkie nerwy biorą swój początek w nerwach rdzeniowych lub nerwach 
czaszkowych. 

Zgodnie z nazwą nerwy czaszkowe wychodzą z mózgowia, a rdzeniowe – z rdzenia 
kręgowego. Wszystkie nerwy są parzyste i opuszczają ośrodkowy układ nerwowy 
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symetrycznie po obydwu stronach ciała. Wyróżniamy 31 par nerwów opuszczających rdzeń 
kręgowy, przy czym wydziela się segmenty szyjne, piersiowe, lędźwiowe i krzyżowe. 
Struktura nerwów czaszkowych odbiega znacznie od tej regularności. Jest ich 12 par; część 
z nich związana jest z działaniem dużych systemów percepcyjnych człowieka: wzrokiem, 
słuchem, powonieniem, zmysłem smaku, a także z czuciem w zakresie całej głowy; inne 
obsługują ruchy całej głowy, twarzy, języka, a zwłaszcza oka. Niektóre z nerwów 
czaszkowych mają także związek z układem autonomicznym. 
 
1. Nerwy czaszkowe 
Nerw I  – węchowy Nerw VII – twarzowy 
Nerw II  – wzrokowy Nerw VIII – przedsionkowo-ślimakowy 
Nerw III – okoruchowy Nerw IX – językowo-gardłowy  
Nerw IV – bloczkowy Nerw X – błędny 
Nerw V  –  trójdzielny Nerw XI – dodatkowy 
Nerw VI  – odwodzący Nerw XII – podjęzykowy 
  

 
2. Nerwy rdzeniowe 
gałęzie brzuszne: 
C1-C4 splot szyjny 
C5-Th1 splot ramienny 
Th1-Th12 samodzielne nerwy żebrowe 
L1-L4 splot lędźwiowy 
L5-Co1–3 splot krzyżowy 

 
Układ nerwowy pod względem pełnionych czynności 

Układ nerwowy somatyczny jest odpowiedzialny za odbiór bodźców ze środowiska 
zewnętrznego. Nadzoruje on czynności zależne od naszej woli, jego efektorami są mięśnie 
szkieletowe, 

Układ autonomiczny jest odpowiedzialny za utrzymanie prawidłowej homeostazy 
ustroju. Kieruje on czynnościami narządów wewnętrznych, niezależnie od naszej woli 
(np.: oddychanie, krążenie, ruchy perystaltyczne jelit, wydzielanie soku żołądkowego). Jego 
efektorami są mięśnie gładkie narządów wewnętrznych oraz gruczoły wydzielania 
wewnętrznego. W obrębie tego układu wyróżniamy:  
− układ współczulny (inaczej pobudzający lub sympatyczny) 
− układ przywspółczulny (inaczej hamujący lub parasympatyczny) 

Obydwa układy działają względem siebie na zasadzie antagonizmu (jeden wzmaga 
działanie, a drugi hamuje działanie określonego narządu). Każdy narząd wewnętrzny posiada 
zarówno unerwienie współczulne oraz przywspółczulne (np.: serce – układ współczulny 
zwiększa liczbę skurczów, przywspółczulny zmniejsza liczbę skurczów; oskrzela – układ 
współczulny rozszerza, a przywspółczulny zwęża oskrzela). 

Układ nerwowy pełni nadrzędną rolę w sterowaniu czynnościami narządu ruchu 
człowieka.  

Nadzoruje każdą czynność i zadanie wykonywane przez określony narząd lub układ 
narządów oraz umożliwia kontakt ze światem zewnętrznym za pośrednictwem narządów 
zmysłów, z którymi jest bezpośrednio związany (anatomicznie i fizjologicznie). Potrafi 
odbierać z zewnątrz różne bodźce, przewodzić do własnych ośrodków, a także przetwarzać 
w zrozumiałe dla siebie pojęcia i wyobrażenia. 

W sterowaniu czynnościami narządu ruchu człowieka biorą także udział układ 
piramidowy i pozapiramidowy. 
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Układ piramidowy (dotyczy wszystkich mięśni poprzecznie prążkowanych) – jego 
ośrodki znajdują się w obrębie kory mózgowej (zakręt przedśrodkowy). Kora mózgu 
odpowiada określonym grupom mięśni, które występują w postaci „człowieczka ruchowego” 
(przyporządkowanie poszczególnych części kory mózgowej odpowiednim grupom mięśni – 
graficznie reprezentowane w postaci zniekształconej sylwetki człowieka). 

Układ pozapiramidowy w jego skład wchodzą: ośrodki korowe i podkorowe (ciało 
prążkowane, jądro niskowzgórzowe, istota czarna, jądro czerwienne). Układ ten współpracuje 
z układem piramidowym. Odpowiada za ruchy zautomatyzowane, reguluje napięcie mięśni 
oraz postawę ciała człowieka, np.: taniec, gra w tenisa, jazda na łyżwach. 

Fizjologia układu nerwowego 
Podstawową funkcją układu nerwowego jest odbieranie bodźców ze środowiska 

zewnętrznego, co odbywa się za pośrednictwem drogi nerwowej od receptora do efektora. 
Droga jaką przebywa impuls elektryczny od receptora do efektora nosi nazwę łuku 
odruchowego. Wyróżniamy pięć głównych elementów łuku odruchowego: 
− receptor, 
− włókno nerwowe dośrodkowe, 
− ośrodek nerwowy, 
− włókno nerwowe odśrodkowe, 
− efektor. 

Receptory są to struktury nerwowe, w którym dochodzi do przekształcenia energii 
działającego bodźca na impulsy nerwowe. Receptor odbiera bodziec, który wywołuje impuls 
nerwowy, następnie poprzez neuron czuciowy impuls z receptora dociera do odpowiedniego 
ośrodka nerwowego w mózgu lub rdzeniu kręgowym. W ośrodku nerwowym impuls zostaje 
przetworzony, a następnie przewodzony jest przez neuron ruchowy do efektora. Efektorem 
jest najczęściej mięsień lub gruczoł, gdzie impuls nerwowy wywołuje pobudzenie i reakcję 
lub czynność właściwa dla danego odruchu.  

Pobudzenie, czyli impuls elektryczny powstający  w receptorze przenoszone jest 
nerwami czuciowymi do ośrodkowego układu nerwowego (głównie do rdzenia kręgowego), 
a następnie nerwami ruchowymi i autonomicznymi (autonomiczny układ nerwowy) do 
efektorów (np. do mięśni, gruczołów). W ten oto sposób powstaje reakcja na bodziec. 

Efektor to narząd wykonawczy, który umożliwia organizmowi odpowiedź na stymulację 
z układu nerwowego (końcowa część łuku odruchowego). Efektorami są, np.: mięśnie 
szkieletowe, mięśnie gładkie  i gruczoły. Efektor wykonuje reakcję, czyli daje efekt po 
zadziałaniu bodźca. 

Bodziec to czynnik wywołujący pobudzenie receptorów pochodzący ze środowiska 
zewnętrznego lub ze środowiska wewnętrznego. Bodźce zewnętrzne działają na 
telereceptory, czyli receptory przystosowane do odbierania bodźców na odległość (np.: oko, 
ucho) i receptory odbierające bodźce przez bezpośredni kontakt (dotyk). 

Bodźce wewnętrzne działają przez proprioreceptory, które warunkują czucie pozycji 
ciała, ruchu określonych części ciała oraz intereroreceptory reagujące na zmiany 
wewnętrznego środowiska organizmu.  

Reakcje te mogą być wrodzone, czyli niewymagające uczenia się (odruchy 
bezwarunkowe), lub nabyte w trakcie uczenia się (odruchy warunkowe) 
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Narządy zmysłów  
Do narządów zmysłu człowieka zaliczamy:  
A. Narząd wzroku odpowiedzialny za odbiór wrażeń świetlnych ze środowiska 

zewnętrznego. Główną składową jest gałka oczna składająca się z trzech błon:  
 
1. Błona zewnętrzna oka (błona włóknista) – złożona z twardówki (stanowi 4/5 tylnej 

części błony, jest biaława) i rogówki (stanowi 1/5 przedniej części błony, jest 
przezroczysta. Jej funkcja polega na ochronie oka przed urazami mechanicznymi oraz 
bierze udział w załamywaniu promieni świetlnych). Na granicy twardówki i rogówki 
znajduje się zatoka żylna, tzw. kanał Schlemma, przez który odpływa ciecz wodnista 
z komór oka. 

2.. Błona środkowa oka (błona naczyniowa), złożona z:  
a) części przedniej, 
b) ciała rzęskowego gdzie znajduje się mięsień rzęskowy gładki, którego zadaniem jest 

akomodacja soczewki oka i wydzielanie cieczy wodnistej, 
c) tęczówki, która stanowi przednią cześć błony, w środkowej części znajduje się 

źrenica. Zawiera barwnik odpowiadający za kolor oczu. Kluczową rolę w odruchach 
źrenicznych odgrywają występujące w niej mięśnie: zwieracz i rozwieracz źrenicy. 
Działają one jako przesłona i regulują ilość światła wpadającego do oka, 

d) części tylnej, którą tworzą liczne naczynia krwionośne (tętnice i żyły rzęskowe). 
3. Błona wewnętrzna oka (siatkówka), zbudowana z dwóch części: 

a) światłoczułej (czyli wzrokowej) utworzonej przez pręciki (zawierające rodopsynę 
i reagujące na światło o zmroku) i czopki (zawierające jodopsynę i reagujące na 
barwy), 

b) ślepej (tęczówkowej i rzęskowej). 

 
Rys. 10. Budowa oka człowieka [13] 

 
Do układu optycznego oka zaliczamy:  

− rogówkę, 
− ciecz wodnistą, 
− komorę przednią (położoną miedzy rogówką – od przodu, a tęczówką i soczewką 

przylegająca do źrenicy od tylu), 
− źrenicę, 
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− soczewkę (dwuwypukłą, przezroczystą, skupiającą promienie świetlne na siatkówce), 
− ciało szkliste (znajduje się miedzy soczewką a siatkówką i jest odpowiedzialne za 

utrzymanie prawidłowego ciśnienia śródgałkowego). 
Światło przechodząc przez układ optyczny pada na siatkówkę, a następnie impulsy 

z receptorów siatkówki trafiają poprzez nerwy wzrokowe do kory mózgu (w płacie 
potylicznym) i powstaje obraz. 

 
B. Narząd słuchu zbudowany z: 

1. Ucha zewnętrznego, w skład którego wchodzą małżowina uszna i przewód słuchowy 
zewnętrzny. Małżowina uszna służy do skupiania fal dźwiękowych, a przewód słuchowy 
zewnętrzny przenosi i wzmacnia fale dźwiękową na błonę bębenkową. Przewód zawiera 
gruczoły woskowinowe, które tworzą warstwę ochronną. 

 

 
 

Rys. 11. Budowa ucha człowieka [19] 
 
2. Ucha środkowego, w skład którego wchodzą: 

− błona bębenkowa zbudowana z tkanki łącznej, która posiada część wiotką i napiętą,  
ma barwę perłowo-szarą. Wprawiona w drgania przez fale dźwiękowe pobudza 
kosteczki słuchowe, 

− jama bębenkowa znajduje się pomiędzy błoną bębenkową a uchem wewnętrznym, 
− kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko i strzemiączko. Funkcja ich polega na 

wzmacnianiu drgań fali dźwiękowej i przenoszeniu jej do ucha wewnętrznego, 
− trąbka słuchowa łączy część nosową gardła z uchem środkowym. Wyróżniamy dwa 

ujścia bębenkowe i gardłowe. Funkcja jej polega na wyrównywaniu ciśnień w jamie 
bębenkowej oraz chroni ucho środkowe przed działaniem fal dźwiękowych, 

3. Ucha wewnętrznego, w skład którego wchodzą: 
− błędnik kostny zbudowany ze ślimaka, przedsionka, kanałów półkolistych kostnych 

i przewodu słuchowego wewnętrznego, 
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− błędnik błoniasty to narząd zmysłu zbudowany z woreczka i łagiewki, przewodów 
półkolistych oraz przewodu ślimakowego. Wewnątrz błędnika znajduje się 
śródchłonka. W przewodzie ślimakowym występuje narząd spiralny Cortiego, który 
jest właściwym narządem słuchu. Kanały półkoliste stanowią właściwy narząd 
równowagi. Pomiędzy błędnikami występuje przychłonka.  

 
C. Narząd smaku 
Służy przede wszystkim do analizy składu pokarmu. Główną jednostką tego narządu jest 

kubek smakowy, który znajduje się w brodawkach smakowych na powierzchni języka. Kubki 
różnią się pomiędzy sobą wrażliwością chemiczną, dzięki czemu możliwe staje się 
odróżnianie składu chemicznego pokarmu. Doznania smakowe są wypadkową różnych 
proporcji pomiędzy rozmieszczeniem kubków smakowych w określonej okolicy języka. Ilość 
smaków jest nieograniczona, wyróżnia się cztery podstawowe smaki: słodki, słony, gorzki 
i kwaśny. 

D. Narząd węchu 
Stanowi go nabłonek węchowy, który zlokalizowany jest w obrębie górnej części jamy 

nosowej. W następstwie podrażnienia komórek węchowych następuje rozpoznanie substancji 
lotnych zawartych w powietrzu. W obrębie nabłonka wyróżniamy trzy typy komórek: 
− komórki węchowe, 
− komórki podporowe, 
− komórki podstawne nabłonka. 

Wyróżniamy siedem podstawowych zapachów: kwiatowy, piżmowy, gnilny, korzenny, 
kamforowy, eterowy, miętowy. 

E. Narządy czucia: 
Czucie jest odbierane przez specjalne struktury zwane receptorami. W zależności od ich 

położenia receptory dzielimy na: 
− powierzchowne (eksteroreceptywne), występują w skórze w postaci ciałek odbierających 

wrażenia: ciepła, zimna, bólu, dotyku i ucisku. Receptory zlokalizowane na powierzchni 
skóry odpowiadają za poszczególne zmysły. Wyróżnia się następujące rodzaje 
receptorów: łąkotki dotykowe (Merkela, obierają dotyk), ciałka dotykowe (Meissnera, 
obierają dotyk), wolne zakończenia nerwowe oplatające pochewkę włosa (koszyczkowate 
zakończenie, obierają dotyk), ciałka blaszkowate (Vatera-Paciniego, odbierają ucisk), 
ciałka buławkowate (Golgiego-Mazzoniego, obierają ucisk), ciałka opuszkowate 
(Krauzego, obierają zimno), ciałka zmysłowe (ciałka Ruffiniego, obierają ciepło). 
Receptory te są rozmieszczone nierównomiernie, najwięcej ich zlokalizowanych jest na 
wargach, opuszkach palców, podeszwach stóp, a najmniej w skórze grzbietu. Przebieg 
pojedyńczych włókien czuciowych jest zawiły. Włókna tworzą w skórze liczne 
rozgałęzienia i kontaktują się z sąsiednimi włóknami, 

− głębokie (proprioreceptywne), odbierane przez prioprioreceptory występujące w tkance 
podskórnej, mięśniach, ścięgnach, torebkach stawowych, więzadłach i błędniku (czucie 
równowagi). Narządy czucia głębokiego nie różnią się znacznie budową od narządów 
czucia powierzchownego, różnice dotyczą głównie ich topografii. Przewodzą one czucie 
bólu, ucisku, ruchów, zmiany położenia kończyn, skurczu mięśni i inne, 

− czucie teleceptywne, np. widzenie, słyszenie, powonienie, 
− czucie trzewne (interoreceptywne), obierane przez interoreceptory położone w narządach 

wewnętrznych i jamach ciała. 
Z receptorów impulsy są kierowane specjalnymi drogami nerwowymi do ośrodków 

znajdujących się w korze mózgu. Większość dróg nerwowych (za wyjątkiem drogi 
węchowej) przed osiągnięciem kory mózgu przechodzi przez wzgórzomózgowie. 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka jest funkcja układu nerwowego? 
2. Jak dzieli się układ nerwowy? 
3. Czym charakteryzuje się ośrodkowy układ nerwowy? 
4. Czym charakteryzuje się obwodowy układ nerwowy? 
5. Czym charakteryzuje się układ somatyczny? 
6. Czym charakteryzuje się układ autonomiczny? 
7. Czym różnią się receptory i efektory w układzie nerwowym? 
8. Jakie są narządy zmysłów człowieka?  
9. Jakie są funkcje poszczególnych narządów zmysłów? 
10. Jaka jest funkcja bodźców w układzie nerwowym? 

 
4.3.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1  

Scharakteryzuj budowę i czynności układu nerwowego człowieka. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia,  
2) przeanalizować model układu nerwowego człowieka, 
3) scharakteryzować budowę i czynności układu nerwowego.  

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– model układu nerwowego człowieka. 

 
Ćwiczenie 2 

Scharakteryzuj budowę mózgu człowieka. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia, 
2) przeanalizować model mózgu człowieka, 
3) scharakteryzować budowę mózgu. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy:  

– poradnik dla ucznia,  
– model mózgu człowieka. 
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Ćwiczenie 3  
Wyjaśnij nadrzędną rolę układu nerwowego w sterowaniu czynnościami narządu ruchu.  

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia, 
2) wyszukać informacje uzupełniające korzystając z Internetu, 
3) określić rolę układu nerwowego, 
4) zaprezentować wyniki ćwiczenia na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik ucznia, 
– stanowisko komputerowe z odpowiednim oprogramowaniem i dostępem do Internetu. 
 
Ćwiczenie 4  

Opracuj prezentację multimedialną dotyczącą budowy i czynności narządu słuchu, 
smaku, wzroku i węchu. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia, 
2) przeanalizować modele ucha i oka człowieka, 
3) określić czynności narządów słuchu i wzroku, smaku i węchu, 
4) przygotować prezentację, 
5) zaprezentować wyniki na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik ucznia, 
– modele ucha i oka człowieka, 
– komputer z dostępem do Internetu. 
 
4.3.3. Sprawdzian postępów 

 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować układ nerwowy człowieka?   
2) dokonać podział układu nerwowego na podstawie różnych 

kryteriów?   

3) scharakteryzować budowę ośrodkowego układu nerwowego?   
4) wyjaśnić nadrzędną rolę ośrodkowego układu nerwowego  

w organizmie człowieka?   

5) scharakteryzować budowę obwodowego układu nerwowego?    
6) wyjaśnić rolę obwodowego układu nerwowego?    
7) wymienić i wskazać nerwy czaszkowe i rdzeniowe?   
8) określić czynności układu nerwowego?   
9) scharakteryzować fizjologię układu nerwowego? 
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4.4.  Układ krążenia i układ chłonny – budowa i funkcje 
 
4.4.1.  Materiał nauczania 
 

Układ krążenia człowieka pełni funkcje transportujące: substancje odżywcze, hormony, 
tlen, dwutlenek węgla, szkodliwe produkty przemiany materii; odpowiada za termoregulację 
oraz rozpoznaje i zwalcza ciała obce. 

Do układu krążenia zaliczamy serce oraz naczynia krwionośne, czyli tętnice, żyły 
i naczynia włosowate. 

Serce położone jest w jamie klatki piersiowej i stanowi pompę ssąco-tłoczącą. 
Zbudowane jest z czterech jam: dwóch przedsionków (prawy i lewy) i dwóch komór (prawa 
i lewa), oddzielonych od siebie przegrodami (międzykomorowa i międzyprzedsionkowa). 
Przedsionek prawy łączy się z komorą prawą za pomocą zastawki trójdzielnej, a lewy 
przedsionek łączy się z komorą lewą za pomocą zastawki dwudzielnej, czyli mitralnej. 
Do przedsionka prawego uchodzą żyły główne dolna i górna, a do przedsionka lewego żyły 
płucne. Z komory prawej odchodzi tętnica płucna, a z komory lewej tętnica główna, czyli 
aorta. Obydwie tętnice posiadają zastawki półksiężycowate. 

Ściana serca zbudowana jest z trzech warstw. Serce od zewnątrz otoczone jest workiem 
osierdziowym. Warstwa środkowa (śródsierdzie) tworzy mięsień sercowy, który posiada 
charakterystyczną budowę tylko i wyłącznie dla tego narządu (mięsień poprzecznie 
prążkowany serca). Najbardziej wewnętrzną warstwę stanowi wsierdzie zbudowane ze 
śródbłonka, które wyściela wszystkie jamy serca, w tym także powierzchnie zastawek. Ściany 
przedsionków są cieńsze od ścian komór. Grubość ściany komory prawej wynosi ok. 5 mm, 
natomiast ściany komory lewej ok. 15 mm. 
 

 
 

Rys. 12. Budowa serca człowieka [15] 
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Naczynia krwionośne 
Tętnice odprowadzają krew z serca na obwód i mają klasyczną trójwarstwową budowę: 

– błona wewnętrzna zbudowana głównie ze śródbłonka, wyściela światło naczyń, 
– warstwa środkowa zbudowana z komórek mięśni gładkich i tkanki łącznej, 
– warstwa zewnętrzna zbudowana z luźnej tkanki łącznej, bogatej we włókna kolagenowe, 

sprężyste oraz elastyczne. 
Żyły doprowadzają krew z obwodu do serca. Ściana ich jest cienka i wiotka, zbudowana 

podobnie jak tętnic z trzech warstw. Charakterystyczną cechą odróżniającą je od tętnic jest 
obecność zastawek żylnych. 

Naczynia włosowate tworzą cienkościenną sieć zlokalizowaną w obrębie tkanek 
i narządów. Głównym ich zadaniem jest wymiana płynów, składników odżywczych, gazów 
oraz zbędnych produktów przemiany materii pomiędzy krwią, a otaczającymi tkankami. 

 
 

Rys. 13. Przebieg naczyń żylnych i tętniczych człowieka [12] 
 

W obrębie układu krążenia człowieka wyróżniamy dwa oddzielne obwody naczyniowe: 
– krążenie płucne (obieg mały), które łączy płuca z sercem. W jego skład wchodzą tętnice 

płucne, układ naczyń włosowatych płuc oraz żyły płucne, 
– krążenie ustrojowe (obieg duży), które łączy serce ze wszystkimi narządami i tkankami 

ciała. W jego skład wchodzą: aorta, tętnice narządowe, układy naczyń poszczególnych 
narządów i obie żyły główne. 
Krew z krążenia ustrojowego pozbawiona tlenu, ale bogata w dwutlenek węgla wraca 

z narządów i tkanek żyłami głównymi do przedsionka prawego, skąd poprzez skurcze prawej 
komory pompowana jest przez pień płucny do płuc. W obrębie naczyń włosowatych płuc 
dochodzi do dyfuzji dwutlenku węgla do pęcherzyków płucnych, a następnie jej utlenowania. 
Krew żyłami płucnymi wraca do przedsionka lewego. Następnie z krążenia ustrojowego 
pompowana jest do aorty, poprzez którą rozprowadzana jest do wszystkich tkanek ciała. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
47 

Układ chłonny  
Układ ten pozostaje w ścisłym związku anatomicznym i czynnościowym z układem 

krążenia. W skład jego wchodzą: 
− naczynia chłonne, którymi przepływa chłonka (limfa, która swoim składem zbliżona jest 

do osocza krwi). Naczynia rozpoczynają się ślepo i uchodzą do kątów żylnych. Swoją 
budową przypominają żyły, występują w nich zastawki, które zapobiegają cofaniu się 
chłonki. Naczynia limfatyczne dzielą się na: powierzchowne (przebiegające pod 
powierzchnią skóry) i głębokie (występują w okolicy tętnic). Naczynia obydwu grup 
zespalają się ze sobą. W obrębie naczyń wyróżniamy naczynia chłonne małe i duże, tak 
zwane pnie i przewody chłonne (przewód piersiowy i przewód chłonny prawy). Wśród 
pni wyróżniamy: pień szyjny, podobojczykowy, oskrzelowo-śródpiersiowy, jelitowe 
i lędźwiowe. Z zespolenia pni lędźwiowych powstaje tzw. zbiornik mleczu, będący 
początkiem przewodu piersiowego, 

– tkanka chłonna, zorganizowana w postaci węzłów chłonnych i grudek limfatycznych. 
Do narządów chłonnych zalicza się między innymi migdałki, grasicę i śledzionę. 

 

 
Rys. 14. Układ chłonny [16] 

 
Do głównych funkcji układu chłonnego zaliczamy: 

− obronę przed inwazją obcych organizmów (funkcja odpornościowa), 
− gromadzenie płynu tkankowego i utrzymywanie równowagi płynów ustrojowych, 
− powrót chłonki do krwi (funkcja odprowadzająca), 
− wchłanianie lipidów z układu pokarmowego, 
− niszczenie starych erytrocytów i płytek krwi, wytwarzanie limfocytów oraz produkcja 

przeciwciał w śledzionie. 
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Rola i skład krwi  
Krew złożona jest z części płynnej, czyli osocza oraz komórek krwi (elementy 

morfotyczne). 
1. Osocze – głównym jego składnikiem jest woda (90%) oraz związki organiczne, takie jak: 

białka (albuminy, globuliny, fibrynogen), aminokwasy, cukry i sole nieorganiczne 
(fosforany, wodorowęglany). Osocze bierze udział w procesie krzepnięcia krwi, odgrywa 
istotną rolę w procesach odpornościowych organizmu, utrzymuje stał pH i ciśnienie 
osmotyczne, transportuje witaminy, hormony i zbędne produkty przemiany materii oraz 
dwutlenek węgla. 

 
2. Komórki krwi dzielimy na trzy grupy:  
− krwinki czerwone (erytrocyty) – w liczbie od 4,5 do 5,5 mln/mm3 krwi. Powstają one 

w szpiku kostnym. W skład ich wchodzi hemoglobina (czerwony barwnik), która 
transportuje tlen lub dwutlenek węgla (wykazuje dużą zdolność wiązania O2 i CO2). Czas 
przeżycia krwinek wynosi ok. 120 dni ulegają one rozpadowi w układzie siateczkowo-
śródbłonkowym wątroby i śledziony, 

− krwinki białe (leukocyty) w liczbie od 4 do 10 tys./mm3. Dzieli się je ze względu na 
obecność ziarnistości w cytoplazmie: 
a) agranulocyty stanowią 60%, są to monocyty i limfocyty, 
b) granulocyty stanowią  40%, wśród nich wyróżnia się: 

– granulocyty obojętnochłonne (neutrofile), 
– granulocyty kwasochłonne (eozynofile), 
– granulocyty zasadochłonne (bazofile). 

Główną funkcja leukocytów jest udział w procesach odpornościowych organizmu 
poprzez fagocytowanie antygenów (biorą w tym udział monocyty i neutrofile), obrona 
w procesach alergicznych organizmu (neutrofile i bazofile) oraz produkcja przeciwciał 
(limfocyty). 
− płytki krwi (trombocyty)– w liczbie od 150 do 400 tys/mm3. Powstają one w szpiku 

kostnym, czas przeżycia wynosi 8 – 10 dni. Ich główną rolą jest udział w procesach 
krzepnięcia krwi. W miejscu uszkodzonego naczynia trombocyty gromadzą się 
i przyklejają do ściany uszkodzonego naczynia tworząc tak zwany czop. W powstawaniu 
skrzepu biorą udział białka osocza, czyli fibrynogen, który przekształca się do 
nierozpuszczalnej fibryny. Całość tych procesów polega na aktywacji kolejnych 
czynników krzepnięcia krwi, tak zwanej kaskady krzepnięcia, w obrębie której wyróżnia 
się wewnątrz i zewnątrzpochodny mechanizm krzepnięcia krwi. 
 
Rola krwi: 

− transportuje substancje odżywcze, hormony, witaminy, szkodliwe produkty przemiany 
materii, tlen oraz dwutlenek węgla, 

− reguluje ciśnienie osmotyczne, 
− utrzymuje równowagę kwasowo-zasadowa, 
− reguluje temperaturę, 
− bierze udział w procesach odpornościowych za pomocą przeciwciał, cytokin i układu 

dopełniacza, 
− bierze udział w procesach krzepnięcia. 



„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 
49 

4.4.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  

1. Z czego składa się układ krążenia człowieka? 
2. Jaka jest funkcja układu krążenia? 
3. Jak zbudowane jest serce? 
4. Jakie są czynności serca?  
5. Jaki jest przebieg naczyń żylnych człowieka?  
6. Czym charakteryzuje się krążenie płucne? 
7. Czym charakteryzuje się krążenie ustrojowe? 
8. Jak zbudowany jest układ chłonny? 
9. Jaka jest budowa i rola krwi? 

 
4.4.3. Ćwiczenia  
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzuj skład i rolę krwi w organizmie człowieka. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia,  
2) określić skład krwi, 
3) wyjaśnić rolę krwi w organizmie człowieka, 
4) zaprezentować wnioski na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia. 
 
Ćwiczenie 2  

Określ przebieg naczyń żylnych i tętniczych. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia,  
2) przeanalizować modele układu krążenia, 
3) określić przebieg naczyń krwionośnych, 
4) zaprezentować wyniki na forum grupy. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– modele układu krążenia.  
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Ćwiczenie 3  
Scharakteryzuj budowę serca człowieka. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia, 
2) przeanalizować model serca, 
3) przedstawić i przeanalizować efekt pracy w grupie.  
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– model serca przedstawiający zewnętrzną i wewnętrzną budowę, 
– poradnik dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 4  

Scharakteryzuj budowę i czynności układu chłonnego. Wyjaśnij jego powiązanie z 
układem krążenia. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiednie informacje w poradniku dla ucznia,  
2) przeanalizować tablice poglądowe, 
3) scharakteryzować budowę i czynności układu chłonnego, 
4) wyjaśnić związek układu krążenia z układem chłonny, 
5) zaprezentować wnioski na forum grupy. 
 

Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia, 
– tablice przedstawiające układ chłonny. 
 
Ćwiczenie 5  

Porównaj budowę i przebieg tętnic i żył.  
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) przeanalizować odpowiednie materiał w poradniku dla ucznia, 
2) przeanalizować tablice poglądowe i modele, 
3) porównać budowę tętnic i żył, 
4) określić przebieg tętnic i żył, 
5) porównać swoja pracę z pracą innych uczniów. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia,  
– tablice poglądowe dotyczące przebiegu tętnic i żył, 
– modele budowy tętnicy i żyły. 
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4.4.4.Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) zdefiniować układ krążenia?   
2) scharakteryzować budowę serca?   
3) wyjaśnić czynności serca?   
4) scharakteryzować obieg mały?   
5) scharakteryzować obieg duży?   
6) scharakteryzować budowę układu chłonnego?    
7) określić funkcje układu chłonnego?   
8) scharakteryzować skład krwi?   
9) wyjaśnić rolę krwi w organizmie człowieka?   
10) wyjaśnić rolę krwi w procesach odpornościowych?    
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4.5. Fizjologia układu oddechowego, pokarmowego, moczowo-
płciowego i gruczołów wydzielania wewnętrznego 

 
4.5.1. Materiał nauczania  
 

Układ oddechowy  
Układ oddechowy zbudowany jest z dróg oddechowych i płuc (właściwy narząd 

oddechowy). Drogi oddechowe dzielimy na: 
− górne (nozdrza, jama nosowa, gardło), 
− dolne (krtań, tchawica, oskrzela).  
 

 
 

Rys. 15. Układ oddechowy człowieka [15] 
 
Drogi oddechowe rozpoczynają się dwoma otworami nosowymi zwanymi nozdrzami 

przednimi, które stanowią przednie ograniczenie właściwej jamy nosowej. Ku tyłowi 
znajdują się nozdrza tylne, łączące się z gardłem (w nim krzyżują się drogi pokarmowe 
i oddechowe). Jama nosowa podzielona jest na dwie części przez przegrodę nosa, którą 
tworzą: chrząstki, lemiesz i cześć kości sitowej (blaszka pionowa). Błona śluzowa jamy 
nosowej pokryta jest nabłonkiem wielowarstwowym migawkowym, jest silnie unaczyniona 
i zawiera komórki wydzielające śluz. Funkcja jamy nosowej polega na: oczyszczeniu, 
ogrzaniu i nasyceniu parą wodną wdychanego powietrza. 

Krtań stanowi pierwszy odcinek dolnych dróg oddechowych. Składa się z trzech części: 
przedsionka, jamy pośredniej oraz jamy podgłośniowej. Zbudowana jest z 9 chrząstek 
(parzyste: nalewkowate, różkowate, klinowate oraz nieparzyste: tarczowata, pierścieniowata 
i nagłośniowa) oraz z mięśni zewnętrznych (poruszających całą krtanią) i mięśni 
wewnętrznych (odpowiadających za ułożenie chrząstek względem siebie; napinają fałdy 
głosowe, co umożliwia wydawanie dźwięków). Do głównych funkcji krtani należą: ochrona 
dróg oddechowych przed wniknięciem pokarmu z jamy gardła (nagłośnia i mięśnie), funkcja 
oddechowa, fonacyjna i ustalająca (zwiększa ciśnienie w drogach oddechowych). 

Tchawica stanowi przedłużenie krtani i dzieli się na dwa oskrzela główne prawe i lewe, 
które prowadzą do płuc. Zbudowana jest z licznych sprężystych chrząstek tchawicznych 
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w kształcie podkowy i więzadeł obrączkowatych. Błona śluzowa, która stanowi warstwę 
wewnętrzną tchawicy i oskrzeli pokryta jest nabłonkiem migawkowym. Podstawową funkcją 
tchawicy są odruchy obronne (kaszel, odchrząkanie). 

Oskrzela główne wykazują podobną budowę do tchawicy. Oskrzele prawe jest krótsze, 
ma większą średnicę i przebiega bardziej pionowo niż lewe. Kończą się przy wnękach płuc. 
Oskrzela główne dzielą się na oskrzela o mniejszej średnicy (oskrzela płatowe, segmentalne, 
płacikowe), te z kolei na oskrzeliki oddechowe, zakończone pęcherzykami płucnymi. System 
tych rozgałęzień tworzy drzewo oskrzelowe. Do najważniejszych funkcji tchawicy i krtani 
należą oczyszczanie, ogrzewanie, nawilżanie i transport powietrza do płuc. 

Płuca to parzysty narząd położony w klatce piersiowej. Płuco prawe zbudowane jest 
z trzech płatów, a lewe z dwóch. Pokryte jest cienką błoną surowiczą zwaną opłucną, która 
składa się z dwóch blaszek opłucnej ściennej i trzewnej. Pomiędzy nimi znajduje się jama 
opłucna z niewielką ilością płynu surowiczego, którego zadaniem jest nawilżanie powierzchni 
płuc podczas oddychania, zapobiegając tarciu ścian. Płuca zbudowane są z około 750 
milionów pęcherzyków płucnych, otoczonych gęstą siecią naczyń włosowatych. Ściany ich są 
cienkie, zbudowane z pojedynczej warstwy nabłonka, składającego się z trzech typów 
pneumocytów (I, II, III). Pneumocyty typu II wytwarzają surfaktant, który odpowiedzialny 
jest za zmniejszenie napięcia powierzchniowego pęcherzyków. Pomiędzy pęcherzykiem 
wypełnionym powietrzem, a krwią włośniczki znajduje się błona pęcherzykowo-
włośniczkowa, przez którą odbywa się wymiana gazowa, czyli dyfuzja tlenu oraz dwutlenku 
węgla. 

Do najważniejszych funkcji układu oddechowego zaliczamy: 
− pobieranie, transport oraz dostarczanie tlenu do wszystkich tkanek,  
− eliminację dwutlenku węgla, 
− oczyszczanie, ogrzewanie, nawilżanie wdychanego powietrza, 
− regulację gospodarki kwasowo-zasadowej, 
− udział w wytwarzaniu dźwięków. 
 
Układ pokarmowy  

Układ trawienny złożony jest z przewodu pokarmowego i gruczołów (wątroba, trzustka, 
gruczoły ślinowe). 

Do przewodu pokarmowego zaliczamy: 
Jamę ustną – zachodzi w niej wstępna obróbka pokarmów, w której zostają one 

zmiażdżone, zwilżone śliną i formowane w kęsy. W obrębie jamy ustnej znajdują się ujścia 
gruczołów ślinowych (ślinianki) wydzielające ślinę. W skład śliny wchodzi amylaza ślinowa, 
która rozkłada skrobię i inne wielocukry. 

Gardło – narząd, w którym krzyżują się drogi pokarmowe i oddechowe. Stanowi 
przedłużenie jamy ustnej i ku dołowi przechodzi w przełyk. 

Przełyk – składa się z części szyjnej, piersiowej i brzusznej. Ściana przełyku zbudowana 
jest z pofałdowanej błony śluzowej (pokrytej nabłonkiem wielowarstwowym płaskim), tkanki 
podśluzowej i błony mięśniowej (warstwa zewnętrzna – włókna podłużne i warstwa 
wewnętrzna – włókna okrężne). Rytmiczne skurcze okrężnych i podłużnych warstw włókien 
mięśniowych przesuwają pokarm z przełyku do żołądka. 

Żołądek – składa się z: części wpustowej, dna, trzonu i części odźwiernikowej. Ściana 
jego zbudowana jest z silnie pofałdowanej błony śluzowej pokrytej nabłonkiem 
jednowarstwowym walcowatym, która tworzy liczne fałdy o przebiegu podłużnym; błony 
mięśniowej (warstwa podłużna, okrężna, skośna) oraz błony surowiczej. Rola żołądka polega 
na: trawieniu (wydziela on sok żołądkowy, który zawiera pepsynę trawiącą białka i kwas 
solny, działający bakteriobójczo), magazynowaniu pokarmu oraz przesuwaniu ruchami 
perystaltycznymi do odźwiernika. Gruczoły żołądka wydzielają również lipazę, rozkładającą 
tłuszcze. 
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Jelito cienkie – dzielimy na: dwunastnicę, jelito czcze i kręte. Do dwunastnicy uchodzą 
dwa gruczoły trawienne wątroba i trzustka, poprzez przewód wątrobowo-trzustkowy. Błona 
śluzowa jelita cienkiego zbudowana jest z okrężnych fałdów, na których znajdują się 
palczaste wypustki zwane kosmkami jelitowymi (w górnej części jelita cienkiego są one 
liczniejsze, natomiast w jelicie krętym występują coraz rzadziej). Dzięki nim zwiększa się 
powierzchnia chłonna jelita. W jelicie cienkim pod wpływem enzymów zachodzą intensywne 
procesy trawienia i rozkładu pokarmów do substancji prostych (aminokwasów, kwasów 
tłuszczowych i cukrów prostych). Ruchami perystaltycznymi niestrawione resztki pokarmu 
przechodzą do jelita grubego. 

Jelito grube – dzielimy na: jelito ślepe z wyrostkiem robaczkowym, okrężnicę 
(wstępującą, poprzeczną, zstępującą i esowatą) oraz odbytnicę. Charakterystyczną cechą jelita 
grubego, odróżniającą go od jelita cienkiego jest obecność taśm, fałdów półksiężycowatych, 
wypukleń oraz przyczepków sieciowych. Niestrawiony pokarm zostaje w obrębie jelita 
grubego częściowo rozłożony dzięki obecności enzymów bakterii je zasiedlających. 
W końcowym odcinku jelita grubego dochodzi do zwrotnego wchłonięcia wody 
i zagęszczenia niestrawionych resztek pokarmowych oraz ich usunięcia na zewnątrz 
(defekacja). Jelito grube uczestniczy również w produkcji witaminy B i K. 

Do gruczołów przewodu pokarmowego zaliczamy: 
Wątrobę – położoną w prawym podżebrzu, poniżej przepony. Składa się z następujących 

płatów: prawy, lewy, czworoboczny i ogoniasty. Główna funkcja wątroby to wydzielanie 
żółci, która jest magazynowana i zagęszczana w pęcherzyku żółciowym. Odgrywa ona istotną 
rolę w trawieniu tłuszczy. Do najważniejszych czynności wątroby należą: 
− detoksykacja (leki, używki, alkohol), 
− udział w metabolizmie węglowodanów, polegający na syntezowaniu i magazynowaniu 

glikogenu, 
− udział w metabolizmie białek, tworzeniu mocznika i kwasów tłuszczowych, 
− magazynowanie witamin: A, D, B12, E, C i niektórych pierwiastków, np.: żelazo, 
− wytwarzanie żółci, biorącej udział w trawieniu poprzez emulgację tłuszczów, 
− udział w procesach termoregulacji. 

Trzustkę – położoną poprzecznie w górnej części jamy brzusznej. Składa się z głowy, 
trzonu i ogona. 

Trzustka jest narządem: 
− zewnątrzwydzielniczym, który wydziela sok trzustkowy odpływający przewodem 

trzustkowym na brodawce większej dwunastnicy. W skład soku wchodzą: trypsyna 
i chymotrypsyna (trawiące białka), lipaza trzustki (rozkładająca tłuszcze), amylaza 
trzustki (trawiąca węglowodany) i nukleazy (rozkładające kwasy nukleinowe), 

− wewnątrzwydzielniczym, który stanowią wyspy Langerhansa. Tworzą je komórki: beta 
(wydzielające insulinę, która obniża poziom glukozy we krwi), alfa (wydzielające 
glukagon, który podwyższa poziom glukozy we krwi) i delta (wydzielające 
somatostatynę, która hamuje wydzielanie insuliny). 
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Rys. 16. Układu pokarmowy [16] 

 
Układ moczowo-płciowy  
1. Układ moczowy jest zbudowany z parzystych nerek, moczowodów, pęcherza 

moczowego i cewki moczowej. 
Nerki położone są poniżej przepony, zaotrzewnowo, po grzbietowej części ciała. 

Zbudowane są z dwóch części rdzeniowej i korowej. Rdzeń nerki tworzą piramidy nerkowe, 
których wierzchołki zwane są brodawkami i otoczone przez kielichy nerkowe mniejsze. 
Kielichy te łączą się w kielichy nerkowe większe, które uchodzą do wspólnego większego 
zbiornika zwanego miedniczką nerkową. Podstawową jednostką funkcjonalną nerki jest 
nefron. Składa się on z ciałka nerkowego (kłębuszek naczyniowy otoczony torebką 
Bowmana) oraz kanalika nerkowego (wyróżniamy w nim kanalik kręty bliższy, pętle 
Henlego, kanalik kręty dalszy). W ciałku nerkowym zachodzi proces filtracji kłębuszkowej, 
w wyniku której powstaje mocz pierwotny (stanowi go odfiltrowana krew, pozbawiona białek 
osocza i krwinek). Mocz ostateczny spływający do miedniczek nerkowych i dalej do 
moczowodów, powstaje w wyniku procesu resorpcji zwrotnej (kanalik nerkowy) 
i zagęszczania (pętla Henlego). Z miedniczki nerkowej mocz odpływa za pośrednictwem 
moczowodów do pęcherza moczowego. 
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Rys. 17. Budowa nerki [4] 

 
 

 
  
 

Rys. 18. Schemat pracy nerek [4] 
 

Moczowody to parzyste przewody o długości około 30 cm. Składają się z części 
brzusznej i miednicznej. Główną ich funkcją jest przekazywanie moczu z nerek do pęcherza 
moczowego. 

Pęcherz moczowy to nieparzysty zbiornik moczu. Składa się ze szczytu, trzonu i dna 
pęcherza. Pojemność jego wynosi około 350–500 ml. 

Cewka moczowa u mężczyzn jest dłuższa i rozpoczyna się ujściem wewnętrznym 
(dno pęcherza moczowego), a kończy się ujściem zewnętrznym na końcu żołędzi prącia. Pełni 
podwójną funkcję wyprowadzającą mocz i nasienie. Cewka moczowa żeńska jest krótsza, 
odchodzi od pęcherza moczowego i kończy się ujściem zewnętrznym w przedsionku pochwy. 
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Rys. 19. Budowa układu moczowego [10] 

 
2. Układ płciowy  

Układ płciowy męski składa się z: 
− narządów płciowych wewnętrznych: jądra, najądrza, nasieniowodów, gruczołu 

krokowego, gruczołów pęcherzykowo-nasiennych, 
− narządów płciowych zewnętrznych: prącia i moszny. 

Jądra umieszczone są w worku mosznowym i otoczone włóknistą błoną białawą. 
Wewnątrz jąder znajdują się kanaliki nasienne, w których występują komórki płciowe. 

Kanaliki nasienne przechodzą w kanaliki proste, tworząc sieć jądra. Odpowiedzialne są one 
za transport plemników do silnie poskręcanego przewodu najądrza, w którym następuje 
dojrzewanie komórek płciowych. Z najądrza wychodzi nasieniowód, dalej przechodzi 
w przewód wytryskowy łączący się z cewka moczowa. Funkcja jąder polega na produkcji 
testosteronu oraz plemników. 

Układ płciowy żeński składa się z: 
− narządów płciowych wewnętrznych: jajowodów, jajników, macicy, pochwy, 
− narządów płciowych zewnętrznych: łechtaczki, warg sromowych większych 

i mniejszych. 
Jajniki są narządem parzystym, położonym w dolnej części jamy brzusznej. Zbudowane 

są z kory i rdzenia. W obrębie kory znajdują się pęcherzyki jajnikowe pierwotne. Każdy 
pęcherzyk zbudowany jest z komórki jajnikowej i otaczających ją komórek płaskich 
(nabłonek pęcherzykowy). Bieguny górne jajnika łączą się z jajowodami, które poprzez ujścia 
maciczne jajowodów prowadza do jamy macicy, a następnie do przedsionka pochwy. 

Funkcja jajnika polega na wytwarzaniu komórek jajowych oraz produkcji hormonów 
płciowych (estrogenów, progesteronu). 
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Gruczoły wydzielania wewnętrznego 
Gruczoły wydzielania wewnętrznego to takie, które bezpośrednio wydzielają hormony do 

krwi, gdyż nie posiadają przewodów wyprowadzających.  
Do tych gruczołów zaliczamy:  
Szyszynkę – znajduje się w mózgu (nadwzgórze). Odpowiedzialna jest za wydzielanie 

melatoniny, która wpływa na sen i czuwanie, normalizacje rytmu dobowego oraz reguluje 
wydzielanie gonadotropin. 

Przysadkę – znajduje się wewnątrz czaszki, w obrębie siodła tureckiego.  
Przedni płat przysadki wydziela: 

− hormon wzrostu, pobudza on wzrost kości i ogólny wzrost ciała, bierze udział w syntezie 
białek organizmu, 

− prolaktynę, odpowiedzialna za syntezę białka (wydzielanego z mlekiem) w okresie 
laktacji, hamuje wydzielanie hormonów gonadotropowych blokując owulację 
i menstruację, 

− tyreotropinę (TSH), stymuluje wydzielanie hormonów tarczycy (T3 i T4) oraz powoduje 
wzrost tarczycy, 

− adrenokortykotropinę (ACTH), stymuluje wydzielanie hormonów kory nadnerczy, 
− hormony gonadotropowe (FSH i LH), u kobiet stymulują wzrost i dojrzewanie 

pęcherzyka jajnikowego, a u mężczyzn FSH pobudza spermatogenezę, natomiast LH 
wpływa na wydzielanie testosteronu. 
Tylny płat przysadki wydziela: 

− oksytocynę, kurczy mięśnie przewodów mlecznych sutka i wydala mleko oraz wpływa na 
kurczliwość mięśni macicy, 

− wazopresynę, kurczy mięśnie naczyń krwionośnych i powoduje resorpcję zwrotną wody 
w nerkach. 
Tarczycę, która wydziela: trójjodotyroninę (T3), tyroksynę (T4) i kalcytoninę. T3 i T4 

odpowiedzialne są za tempo przemian metabolicznych, natomiast kalcytonina obniża poziom 
jonów wapnia we krwi. 

Prztarczyce, wydzielające parathormon, który podwyższa poziom jonów wapnia we 
krwi, gdyż pobudza uwalnianie go z kości, zwiększa jego wchłanianie z przewodu 
pokarmowego i pobudza resorpcję zwrotną wapnia w nerkach i produkcję witaminy D3. 

Grasicę, wydzielającą tymozynę, która reguluje syntezę limfocytów i zwiększa 
odporność organizmu. 

Nadnercza zbudowane są z kory i rdzenia nadnerczy. 
W korze nadnerczy wytwarzane są: 

− glikokortykosteroidy, podnoszą poziom glukozy we krwi kosztem białek i tłuszczy, 
− mineralokortykosteroidy, powodują resorpcję zwrotną jonów sodu z moczu i zwiększają 

wydzielanie jonów potasowych, 
− androgeny, wpływają na syntezę białek, wzrost organizmu i odpowiadają za męskie 

drugorzędowe cechy płciowe. 
W rdzeniu nadnerczy wytwarzane są adrenalina i noradrenalina, które przyśpieszają pracę 

serca, zwiększają ciśnienie krwi, zwężają naczynia krwionośne, zwiększają poziom glukozy 
we krwi i uczestniczą w reakcjach stresowych. 

Trzustka wytwarza: 
− insulinę, obniża poziom glukozy we krwi, pobudza glikogenezę, 
− glukagon, podnosi poziom glukozy we krwi, pobudza glikogenolizę i glukoneogenezę. 
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Gonady: 
Jajniki wydzielają: 

− estrogeny, odpowiedzialne za wtórne cechy płciowe kobiet, wpływają na popęd płciowy 
i stymulują rozrost błony śluzowej macicy, 

− progesteron, przygotowuje błonę śluzową macicy do zagnieżdżenia zapłodnionego jaja, 
hamuje dojrzewanie pęcherzyka Graffa. 
Jądra produkują testosteron, który odpowiada za wtórne cechy płciowe, wpływa na popęd 

płciowy oraz pobudza spermatogenezę. 

 
 

Rys. 20. Gruczoły wydzielania wewnętrznego [18] 
 

4.5.2. Pytania sprawdzające 
 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń.  

1. Jak jest zbudowany układ oddechowy? 
2. Jaka jest budowa i funkcje górnych i dolnych dróg oddechowych? 
3. Jaka jest budowa układu trawiennego? 
4. Jakie są gruczoły układu trawiennego? 
5. Jakie funkcje spełniają poszczególne gruczoły układu trawiennego? 
6. Jak zbudowany jest układ moczowy? 
7. Jakie są czynności układu moczowego? 
8. Jak zbudowany jest układ płciowy? 
9. Jakie są funkcje układu płciowego? 
10. Jakie funkcje pełnią poszczególne gruczoły wydzielania wewnętrznego?? 
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4.5.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Opracuj plakat dotyczący budowy układu oddechowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje z poradnika dla ucznia,  
2) przeanalizować plansze dotyczące układu oddechowego,  
3) scharakteryzować budowę układu oddechowego, 
4) opracować plakat dotyczący budowy układu oddechowego, 
5) sprawdzić poprawność wykonania zadania przez porównanie i przeanalizować efekt 

pracy w grupie.  
 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia, 
– plansze z układem oddechowym, 
– papier A1, 
– pisaki. 

 
Ćwiczenie 2 

Scharakteryzuj budowę i czynności układu pokarmowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje z poradnika dla ucznia,  
2) przeanalizować plansze z układem pokarmowym człowieka, 
3) scharakteryzować budowę i czynności układu pokarmowego, 
4) zaprezentować i przeanalizować efekt pracy w grupie.  

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– poradnik dla ucznia,  
– plansze z układem pokarmowym człowieka,  
– model człowieka otwarty.  
 
Ćwiczenie 3 

Na planszy bez opisów wskaż, nazwij i opisz położenie narządów układu pokarmowego. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje z poradnika dla ucznia,  
2) przeanalizować plansze i modele układu pokarmowego człowieka, 
3) wskazać na modelu położenie narządów układu pokarmowego, 
4) zaprezentować efekt pracy w grupie. 
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Wyposażenie stanowiska pracy: 
– poradnik dla ucznia,  
– plansze dydaktyczne,  
– model układu trawiennego człowieka.  
 
Ćwiczenie 4 

Dokonaj pomiarów i analizy wyników pomiaru ciśnienia tętniczego krwi. Zaproponuj 
zalecenia dotyczące zmiany trybu życia dla osób, których ciśnienie tętnicze jest 
nieprawidłowe. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś:  

1) dokonać pomiarów ciśnienia tętniczego krwi osób w grupie,  
2) przeanalizować wyniki i ustalić zalecenia jeśli to konieczne, 
3) zweryfikować propozycję zaleceń. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy: 

– aparaty do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi. 
 
Ćwiczenie 5 

Scharakteryzuj budowę i czynności układu moczowo-płciowego człowieka. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) przeanalizować odpowiednie informacje z poradnika dla ucznia,  
2) przeanalizować plansze dydaktyczne, 
3) opisać budowę układu moczowo-płciowego, 
4) scharakteryzować czynności układu moczowo-płciowego. 

 
Wyposażenie stanowiska pracy:  

– poradnik dla ucznia,  
– plansze dydaktyczne, 
– model człowieka. 

 
4.5.4. Sprawdzian postępów  
 
Czy potrafisz:  

Tak 
 

Nie 
1) scharakteryzować budowę i funkcje układu oddechowego?   
2) zlokalizować narządy układu trawiennego?   
3) scharakteryzować budowę i czynności narządów układu trawiennego?   
4) scharakteryzować czynności wątroby?   
5) określić czynności układu moczowego?    
6) scharakteryzować budowę układu moczowego?   
7) scharakteryzować budowę układu płciowego?   
8) określić funkcje układu płciowego męskiego i żeńskiego?   
9) zlokalizować gruczoły wydzielania wewnętrznego?    
10) scharakteryzować funkcje poszczególnych gruczołów wydzielania 

wewnętrznego? 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uważnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do każdego zadania dołączone są 4 możliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki należy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóż rozwiązanie 

zadania na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 45 minut. 

 
Powodzenia! 

 
ZESTAW ZADAŃ TESTOWYCH  
 
1. Zadaniem anatomii jest 

a) badanie budowy i struktury ciała człowieka. 
b) badanie budowy komórki. 
c) określanie wad postawy. 
d) badanie składu płynów ustrojowych. 
 

2. Zadaniem fizjologii jest 
a) badanie czynności żywego organizmu. 
b) badanie budowy mózgu.  
c) promocja zdrowia. 
d) badanie czynności narządu ruchu. 
 

3. „Cellula” to łacińska nazwa 
a) tkanki. 
b) narządu. 
c) kości. 
d) Komórki. 
 

4. Funkcją jądra komórkowego jest 
b) oddychanie wewnątrzkomórkowe. 
c) przechowywanie informacji DNA. 
d) utrzymanie jędrności komórki. 
e) magazynowanie produktów przemiany materii. 
 

5. Miocyty budują 
a) tkankę nabłonkową. 
b) tkankę mięśniową. 
c) tkankę nerwową. 
d) tkankę łączną. 
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6. Do osi głównych należą 
a) mostkowa, przymostkowa, strzałkowa. 
b) sutkowa, pachowa tylna, czołowa. 
c) przykręgowa, miedzyłopatkowa, poprzeczna. 
d) pionowa, strzałkowa, poprzeczna. 
 

7. Funkcję podporową, ochronną dla narządów wewnętrznych i wspomagającą lokomocję 
pełni 
a) układ mięśniowy. 
b) powięzie stawowe i bloczki mięśniowe. 
c) więzadła stawowe. 
d) układ szkieletowy. 
 

8. Skóra nie jest zbudowana z 
a) tkanki łącznej. 
b) naskórka. 
c) warstwy ziarnistej. 
d) osocza. 
 

9. Melanogenezą nazywamy 
a) syntezę białek. 
b) syntezę melaniny. 
c) degradację glikogenu. 
d) inaktywację trucizn. 
 

10. Kości krótkie, to na przykład 
a) obojczyk. 
b) kręgi. 
c) kości nadgarstka. 
d) kość klinowa. 
 

11. Kość ramienna i kość klinowa 
a) różnią się kształtem. 
b) to różne nazwy tej samej kości. 
c) nie różnią się kształtem, różnią się funkcją. 
d) to kości pneumatyczne. 
 

12. Magazynowanie soli wapnia i wytwarzanie krwinek to funkcja 
a) krwi. 
b) szpiku kostnego. 
c) mięśni. 
d) szkieletu. 
 

13. Zmniejszanie tarcia podczas ruchów umożliwiają/umożliwia 
a) łąkotki stawowe. 
b) krążki stawowe. 
c) kaletki maziowe. 
d) maź stawowa. 
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14. Poruszanie się umożliwiają 
a) kości, stawy, mięśnie. 
b) mięśnie gładkie i kości. 
c) kości i stawy. 
d) układ nerwowo-mięśniowy i stawy. 
 

15. Mechanizm skurczu komórki mięśniowej polega na 
a) hamowaniu depolaryzacji sarkolemmy. 
b) syntezie ATP w mitochondriach. 
c) ucieczce jonów wapnia z kanalików T komórki mięśniowej. 
d) jednoczesnym skracaniu się sarkomerow. 
 

16. Mięsień skroniowy 
a) nie unosi żuchwy. 
b) nie cofa żuchwy. 
c) nie unosi skrzydełek nosa. 
d) nie zaciska zębów. 

 
17. Mięsień czworoboczny należy do mięśni 

a) głębokich krótkich grzbietu. 
b) powierzchownych klatki piersiowej. 
c) powierzchownych grzbietu. 
d) głębokich długich grzbietu. 
 

18. Kontakt ze światem zewnętrznym zapewnia człowiekowi 
a) układ czynny ruchu. 
b) układ nerwowy. 
c) narząd mowy. 
d) autonomiczny układ nerwowy. 

 
19. Impuls, receptor i efektor 

a) stanowią układ współczulny. 
b) stanowią układ przywspółczulny. 
c) tworzą łańcuch warunkujący reakcje na bodziec. 
d) tworzą układ pozapiramidowy. 
 

20. Funkcją małżowiny usznej jest 
a) skupianie fal dźwiękowych. 
b) pobudzanie kosteczek słuchowych. 
c) wprawianie w drgania błonę bębenkową. 
d) wyrównywanie ciśnień w jamie bębenkowej. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko............................................................................... 
 
Charakteryzowanie budowy i czynności organizmu człowieka 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr 
zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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