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Albert Barillé (1920–2009)

Twórca kultowych kolekcji edukacyjnych dla dzieci:
„Było sobie życie”, „Był sobie człowiek”, „Były sobie Ameryki”, 

„Byli sobie wynalazcy”, „Byli sobie podróżnicy”,
„Był sobie kosmos” oraz „Była sobie planeta Ziemia”.

Uważał, że rozrywka proponowana dzieciom nie powinna być bezmyślna. 
Wręcz przeciwnie, to dzięki niej dzieci rozwijają swoją wyobraźnię, 

poszerzają horyzonty myślenia, chcą poznawać nowe rzeczy.

Jego zamierzeniem było tworzenie dzieł wolnych od przemocy, 
pełnych humanizmu, a przede wszystkim przekazujących najmłodszym 

rzetelną wiedzę o człowieku i otaczającym go świecie.

Bohaterowie filmów Alberta Barillégo zdobyli serca milionów dzieci  
i rodziców na całym świecie.
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Sprawić, by dzieci chciały wiedzieć, obudzić 
w nich ciekawość. Uwierzyć, że rozumieją więcej,
niż wydaje się dorosłym…

Albert Barillé
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Witaj!
Czy zastanawiałeś się, jak

funkcjonuje twój organizm? Dlaczego
jesteś podobny do swoich rodziców? Jak działa

serce? Czemu bije, skoro nie wydajesz mu takiego
polecenia? Chyba nieraz doznałeś uczucia głodu.

Skąd ono się bierze? Dlaczego oddychasz? Jak to jest,
że widzisz, czujesz, słyszysz? Na pewno masz wiele

pytań. Usiądź więc wygodnie i pozwól, 
że ci wszystko po kolei wytłumaczę.

Twój Mistrz
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Jak korzystać z encyklopedii
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Układ nerwowy odpowiada za wykonywanie ruchów zależnych od twojej woli oraz
od niej niezależnych. Przekazywanie informacji potrzebnych mięśniom do wy-
konania świadomego ruchu odbywa się poprzez neurony połączone z mózgiem. 

Mózg spełnia trzy funkcje: 
� Odbiera sygnały wysyłane przez narządy zmysłów i przekształca je na doznania

wzrokowe, słuchowe, zapachowe itd.
� Wysyła do mięśni impulsy ner-

wowe, w których następstwie
powstaje ruch: bieg, gesty-
kulacja, chód.
� Jest siedzibą inteligencji,
pamięci, logicznego my-
ślenia, uczuć, takich jak

strach, radość lub złość.

Móżdżek odpowiada za utrzymanie równowagi twojego ciała
i koordynację ruchów. Z kolei rdzeń przedłużony jest ośrod-
kiem kontrolującym ruchy niezależne od twojej woli, takie jak
ruchy oddechowe, bicie serca, ruchy trawienne. Jest więc bar-
dzo ważną częścią układu nerwowego. Jego uszkodzenie pro-

wadzi do śmierci organizmu, gdyż
następuje zatrzymanie funkcji ży-

ciowych. Rdzeń przedłużony
łączy mózg i móżdżek z rdze-
niem kręgowym. Z rdzenia krę-

gowego przez przestrzenie międzykręgowe w kręgosłupie wychodzą
nerwy. Rdzeń kręgowy odpowiada między innymi za przewodzenie
impulsów nerwowych z twojego ciała do mózgowia i odwrotnie 
– z mózgowia do np. mięśni. 

Świadome i nieświadome

Informacje, które
docierają do centralnego układu

nerwowego, są tam opracowywane,
segregowane i zapamiętywane. Wszystko
dzieje się w niesamowicie krótkim czasie

(tysięczne części sekundy). Nad pracą
całego układu nerwowego 

czuwa mózg.

róg 
brzuszny

istota szara

róg 
grzbietowy

istota 
biała

korzeń
grzbietowy

impulsy 
ruchowe

korzeń
brzuszny

impulsy
czuciowe

Nerwy rdzeniowe mają swój początek w istocie szarej rdzenia kręgo-
wego, która układa się w kształcie litery H. Tworzy ona tzw. rogi
przednie (inaczej brzuszne) i tylne (inaczej grzbietowe). Od rogów
przednich odchodzą korzenie przednie nerwów. W nich zgrupowane
są neurony ruchowe przewodzące impulsy ruchowe. Natomiast od
rogów tylnych odchodzą korzenie tylne nerwów, które przekazują
impulsy czuciowe.

ZAPAMIĘTAJ!

Istota szara
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Niektóre neurony mają cieniutkie

rozgałęzienia i miliony zakończeń,

z których każde łączy się z neuro-

nem sąsiadującym. Oznacza to,

że pojedynczy neuron może przy-

jąć i przesłać dalej kilka milionów

różnych informacji jednocześnie.

CIEKAWE!

| Przekazywanie impulsu ruchowego |

Układ nerwowy Układ nerwowy

Mięśnie poruszające okiem
ZAPAMIĘTAJ!

Gdy obserwujesz przemieszczający się obiekt, na

siatkówce oka tworzą się następujące po sobie ob-

razy. Byś mógł widzieć ruch jako ciągły, twoje oczy

muszą śledzić obserwowany przedmiot. Gałka oczna

jest wprawiana w ruch przez sześć mięśni. Są to

cztery mięśnie proste: górny, boczny, przyśrodkowy 

i dolny oraz dwa mięśnie skośne: mały i duży. Praca

tych mięśni jest koordynowana przez trzy nerwy.
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pręcik światło

komórka 
dwubiegunowa

czopek
ciało szkliste

Siatkówka
Siatkówkę tworzą trzy warstwy. Na zewnętrz-

nej są umiejscowione fotoreceptory, czyli 

komórki nerwowe wrażliwe na światło. Ze

względu na kształt i funkcje dzielimy je na

czopki i pręciki.

ZAPAMIĘTAJ!

wiązka nerwu
wzrokowego

skośny 
górny

skośny
dolny

prosty
górny

prosty
dolny

prosty 
boczny
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Gałkę oczną tworzą

trzy nakładające się

na siebie warstwy:

twardówka, naczy-

niówka, siatkówka.

Każda z nich jest

przystosowana
do spełniania 

innych funkcji.

��Twardówka to zewnętrzna 

i najgrubsza warstwa 

– osiąga grubość 1 mm.

Ta biała i nieprzezroczysta

błona otacza gałkę oczną od wewnątrz, 

a na przodzie przekształca się w wypukłą

i przezroczystą rogówkę. Rogówka skupia

promienie świetlne.

��Naczyniówka znajduje się pod twar-

dówką. Jest to elastyczna błona o ciem-

nym zabarwieniu. Na swej przedniej

części tworzy tęczówkę, widoczną przez

rogówkę jako barwny krążek. Tęczówka

w centralnym punkcie ma otwór – źre-

nicę – przez który światło wpada do

wnętrza oka.
��Siatkówka to najbardziej wewnętrzna

warstwa gałki ocznej, przylega do naczy-

niówki. Jest narządem złożo-

nym z licznych komórek

nerwowych i przetwarza

bodźce świetlne na impulsy

nerwowe. Zakończenia ner-

wowe grupują się 

w obszarze tak zwanej

tarczy i przechodzą 

w nerw wzrokowy. 

W tylnej części siat-

kówki znajduje się 

obszar bardzo
wrażliwy na
barwy i światło,

zwany plamką
żółtą.

����������
Jeśli obierałeś kiedyś cebulę, pewnie

pamiętasz towarzyszące tej czyn -

ności pieczenie oczu i potok łez. Łzy

mają zadanie oczyszczać powierzchnię

gałek ocznych z zabrudzeń i nawilżać je.

CIEKAWE!

rogówka

siatkówka

powieka

twardówka

naczynia
krwionośne

tarcza nerwu
wzrokowego

nerw wzrokowy

soczewka

rzęsa

tęczówka

źrenica

ciało 
rzęskowe

tętnica 
i żyła 
główna 
siatkówki

mięśnie oczne
naczyniówka

| Budowa oka |

Narząd wzroku

Narząd wzroku

Budowa oka

Budowa ucha

atlas anatomiczny | Ucho

młoteczek

błona 

bębenkowa

strzemiączko

okienko owalne

okienko okrągłe

przewód 

słuchowy 

zewnętrzny

małżowina

uszna

ślimaktrąbka 
Eustachiusza

kowadełkokość 

skroniowa

narząd równowagi
komórka czuciowa (grzbiet)

bańka

woreczek

zakończenie
nerwowe

komórki 

receptorowe 

z kryształkami 

wapnia

kanały 

półkoliste
komórki 

receptorowe

łagiewka
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Słowniczek

Adrenalina 
hormon wytwarzany przez nadnercza. Pobudza receptory autonomicznego układu nerwowego. Bierze udział m.in. w procesie regulacji ciśnienia krwi i pozimu glukozy we krwi. 

Akson 
najdłuższa wypustka neuronu. Przenosi impulsy nerwowe z jednej komórki nerwowej do sąsiednich.

Aldosteron 
hormon produkowany przez nadnercza. Bierze udział w regulacjirównowagi kwasowo-zasadowej organizmu.

Aorta 
inaczej tętnica główna. Największe naczynie tętnicze odchodzące od lewej komory serca i oddzielone od niej zastawką aortalną. 

Arytmia 
gwałtowne zmiany rytmu bicia serca. 

Bariera krew–mózg 
zdolność komórek mózgu i naczyń włosowatych do zatrzymywa-nia niektórych substancji (szkodliwych dla mózgu).

Bilirubina 
jeden z głównych barwników żółci. Ma kolor pomarańczowo-czerwony.

Biliwerdyna 
niebieskozielony barwnik żółciowy. 

Błędnik 
część ucha wewnętrznego. Spełnia ważną rolę w odbieraniu wrażeń słuchowych i zachowaniu równowagi.

Błona węchowa 
jest to błona śluzowa pokrywająca górną część jamy nosowej, odpowiada za zmysł węchu.

Każdy rozdział 
zaznaczony jest innym

kolorem.

Ważnych 
informacji, wartych

utrwalenia, 
szukaj w ramkach 
„ZAPAMIĘTAJ!”.

Na końcu jest 
słowniczek. Zebrano tam 

najważniejsze pojęcia 
pojawiające się w książce 

(zakreślone żółtym 
kolorem).

Łatwo odszukasz strony
z atlasem anatomicznym. 

Wyróżniają je ramki 
w kolorach poszczególnych 

rozdziałów.

Zwróć
uwagę na ramki 

„CIEKAWE!”. Tam przeczytasz
wiele interesujących rzeczy 

o ludzkim organizmie.

Wewnątrz znajdziesz 
rysunki i schematy pokazujące

budowę i funkcjonowanie 
narządów twojego ciała.
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Mózgi zwierząt (w tym 
człowieka) ewoluowały,
przystosowując się do
warunków życia. Niegdyś,
aby przetrwać, trzeba było szybko
uciekać i skutecznie się bronić.
Dlatego mózg nie był zbyt rozwinięty – wystarczyło, że gwarantował szybką
reakcję. Kiedy jednak zwierzęta, by przeżyć, musiały stawić czoło trudniejszym
wyzwaniom, budowa mózgu coraz bardziej się komplikowała. Mózg człowieka
jest najlepiej rozwinięty. Tylko my umiemy reagować na otaczające nas
środowisko i abstrakcyjnie myśleć (np. mamy wyobraźnię).

zapamiętaj!

12

Układ nerwowy i mózg są
prawdziwymi szefami twojego 

organizmu. Nigdy nie
odpoczywają, bo wciąż
muszą pilnować, by
każda cząsteczka

działała bez
najmniejszych usterek i

komplikacji. Układ nerwowy
jest więc koordynatorem pracy
wszystkich układów w twoim ciele.

Zapewnia również odbieranie bodźców ze
środowiska zewnętrznego. Bodźce te docierają do mózgu, gdzie są
odczytywane i przetwarzane, a następnie wysyłane np. do mięśni – te kurczą się

i twoje ciało wykonuje ruch. Jeśli chcesz
podskoczyć, musisz najpierw zdecydować,
że właśnie to chcesz zrobić. Zastanawiałeś
się, dlaczego tak jest? Oto odpowiedź: twój
mózg jest siedzibą woli i wysyła
odpowiednie rozkazy do
mięśni, byś mógł podskoczyć.
Wynika z tego, że układ
nerwowy reguluje ruchy, które
świadomie chcesz wykonać. Ale nie
tylko. Kieruje też ruchami
niezależnymi od twojej woli (na
przykład pracą serca czy płuc). 

Jak komputer
Twój układ nerwowy
jest o wiele bardziej

skomplikowany niż najlepszy
komputer. Dlatego nawet

najmniejszy problem może
zakłócić jego prawidłowe

funkcjonowanie.

stegozaur 
– 200 milionów lat temu

neandertalczyk 
– 100 tysięcy lat temu

Najważniejsza 
jest koordynacja!
Układ nerwowy działa na zasadzie

taśmy produkcyjnej. Każdy ruch

przebiega pod nadzorem

centralnego komputera, którym dla

ciała jest mózg.

ciekawe!

lemur z Madagaskaru 
– 100 milionów lat temu

Ewolucja mózgu

Układ nerwowy
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Część ukła du ner wo we go, któ ra uner wia na rzą dy we wnętrz ne i dzia ła nie za leż -
nie od two jej wo li, jest na zy wa na au to no micz nym lub we ge ta tyw nym ukła dem

ner wo wym. Układ ten dzie li się z ko lei ze wzglę du na peł nio ne funk cje na układ
współ czul ny i przy współ czul ny. Układ współ czul ny od po wia da za przy go to wa nie

or ga ni zmu do szyb kie go dzia ła nia w wy jąt ko -
wych sy tu acjach, np. do wal ki,
uciecz ki czy ata ku. Po wo du je

przy spie sze nie pra cy ser ca, pod -
wyż sze nie ci śnie nia tęt ni cze go
krwi, roz sze rze nie mię śni

oskrze li, roz sze rze nie źre nic,
stro sze nie wło sów. Czer wie nie nie się 
w nie zręcz nych lub stre su ją cych sy tu acjach
to też re zul tat dzia ła nia ukła du współ czul -
ne go. Gdy za gro że nie (lub stres) mi ja, efek -
ty po bu dze nia usu wa ne są przez układ
przy współ czul ny. Po ma ga on or ga ni zmo wi po wró cić do nor mal ne -
go sta nu. Od po wia da też za od po czy nek pod czas snu.
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centralny
układ 
nerwowy

splot 
lędźwiowy

splot 
ramienny

splot 
krzyżowy

obwodowy
układ 

nerwowy

Układ nerwowy można porównać do
instalacji elektrycznej z wieloma kablami.
Nerwy należące do obwodowego
układu nerwowego wychodzą z mózgu 
i rdzenia kręgowego, tworzą rozbudowaną
sieć i docierają do każdej części twojego
ciała. Nerwy przekazują informacje 
w dwóch kierunkach: z mózgu do narządów
oraz mięśni i z powrotem. Niektóre nerwy
łączą się w tak zwane sploty. Największe 
z nich to: splot ramienny (znajdujący się 
w górnej części ramion), splot lędźwiowy
(umiejscowiony w dolnej części pleców)
oraz splot krzyżowy (położony w okolicach
kości krzyżowej).

zapamiętaj!

Obwodowy 
układ nerwowy

Układ współczulny 
i przywspółczulny

Układ nerwowy
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Mózgowie to prawdziwe centrum
dowodzenia całym organizmem.
Odbiera informacje z różnych
części twego ciała, odczytuje je i
następnie wysyła rozkazy np. do
mięśni. Mózgowie znajduje się
wewnątrz głowy i jest chronione
przez czaszkę. Już wiesz, że tworzą
je trzy narządy: mózg, móżdżek 
i rdzeń przedłużony. Na rysunku
obok możesz zobaczyć, jak są
rozmieszczone oraz jaką mają
wielkość względem siebie.

zapamiętaj!

Jak zbudowane 
jest mózgowie

14

Najważniejszymi narządami układu nerwowego są 
mózgowie i rdzeń kręgowy. Tworzą one tak zwany

centralny układ nerwowy.
Mózgowie jest zbudowane z trzech narządów:

mózgu, móżdżku i rdzenia przedłużonego.
Największy z nich jest mózg (stanowi 4/5

mózgowia), który ma pofałdowaną powierzchnię 
i dzieli się na dwie równe części – półkule. Z kolei
móżdżek znajduje się pod mózgiem, z tyłu głowy.

Waży dziesięć razy mniej niż mózg i jest również podzielony na dwie półkule.
Są one połączone ze sobą za pomocą tak zwanego robaka. 
Najmniejszy w mózgowiu jest rdzeń przedłużony. Zapewnia połączenie

mózgowia z rdzeniem kręgowym. Znajduje się w dolnej części czaszki. Jest 
zbudowany z istoty białej – od zewnątrz – i szarej – od wewnątrz, odwrotnie niż mózg i móżdżek.
Rdzeń kręgowy ma kształt sznura utworzonego przez wiązki nerwowe. Rozpoczyna się od rdzenia
przedłużonego i biegnie wewnątrz kręgosłupa.

rdzeń 
przedłużony

móżdżekrdzeń 
kręgowy

mózg

Mózgowie i rdzeń 
kręgowy

Układ nerwowy
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Rdzeń kręgowy biegnie wewnątrz
kręgosłupa. Od rdzenia, poprzez
otwory międzykręgowe, odchodzą
nerwy rdzeniowe. Nerwy te są
parzyste, jeden odchodzi na
prawą, a drugi na lewą stronę. 
Na rysunku obok widzisz przekrój
rdzenia. Zauważ, iż znajdująca się
wewnątrz istota szara układa się na
kształt litery H oraz że każdy nerw
rdzeniowy ma korzeń grzbietowy 
i korzeń brzuszny. Istnieje 
31 par nerwów rdzeniowych, 
w których skład
wchodzi 100 000
włókien nerwowych. 

zapamiętaj!

Rozgałęzienia 
rdzenia kręgowego

Czaszka tworzy pancerz
ochronny dla mózgowia,
natomiast kręgosłup jest
osłoną dla rdzenia
kręgowego. Rdzeń
kręgowy wygląda jak sznur 
o średnicy około 1 cm 
i długości 50 cm.
Rozpoczyna się od rdzenia
przedłużonego. W rdzeniu
kręgowym, tak jak 
w rdzeniu przedłużonym,
istota biała pokrywa 
z zewnątrz istotę szarą. 

zapamiętaj!

Długi 
sznur

15

Podróż 
w głąb mózgu
Encefalograf zapisuje zmiany

elektryczne zachodzące 

w mózgu. Badanie jest 

całkowicie bezbolesne i nie

ma czym się stresować. 

ciekawe! Oto kręgosłup. On jest
rusztowaniem twojego ciała

i równocześnie długim
kanałem, przez który

przebiega rdzeń kręgowy.

istota szara

korzeń
brzuszny

istota biała

korzeń 
grzbietowy

| Rdzeń kręgowy |

Układ nerwowy
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Two ja czasz ka jest sie -
dzi bą mó zgo wia

wa żą ce go 1300
gra mów. Je go

naj więk szą część
sta no wi mózg.

Mózg jest zbu do wa -
ny z oko ło 100 mi liar -
dów ko mó rek ner wo -

wych (neu ro nów)!
Je go po wierzch nia
nie jest gład ka. Wi -

docz ne są na niej licz ne bruz dy.
Prze strze nie po mię dzy są sied ni mi bruz -
da mi na zy wa my za krę ta mi. Z ko lei głę bo -
ka szcze li na – szcze li na po dłuż na – dzie li
mózg na pół ku lę pra wą i le wą. Każ da pół -
ku la jest zbu do wa na z czte rech czę ści –
pła tów, któ re wzię ły swo je na zwy od
chro nią cych je ko ści. 
Są to: 
● płat czo ło wy, 
● płat skro nio wy, 
● płat cie mie nio wy, 
● płat po ty licz ny. 
W mó zgu wy róż nia my dwie war stwy.
Pierw sza z nich to ko ra mó zgo wa, ina czej
zwa na isto tą sza rą. W du żej czę ści two rzą
ją ko mór ki ner wo we. Dru ga to sub stan cja
bia ła zbu do wa na z wy pu stek ko mó rek
ner wo wych.

Budowa mózgu

płat 
czołowy

płat ciemieniowy

płat 
skroniowy

płat 
potyliczny

lewa 
półkula 

prawa 
półkula

Już wiesz, że mózg skła da się z dwóch pół kul,
a każ da z nich z czte rech pła tów. Pół ku le nie
są od sie bie od dzie lo ne. Łą czą je wiąz ki włó -
kien ner wo wych, na zy wa ne spo idła mi mó -
zgu. Naj po tęż niej szym z nich jest cia ło
mo dze lo wa te, czy li spo idło wiel kie, ko or dy -
nu ją ce czyn ność pół ku li pra wej i le wej.

zapamiętaj!

Dwie półkule

Z Ziemi na Księżyc
Wyobraź sobie wszystkie komórki 

nerwowe twojego mózgu ułożone

jedna za drugą. Połączyłyby one 

Ziemię z Księżycem! 

ciekawe!

szczelina 
podłużna

Układ nerwowy
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Niezbędna pomoc
Czy wiesz, że przez mózg prze pły wa co dzien nie 2000 li trów krwi?! 

Mó zgo wi do ży cia nie zbęd ny jest sta ły do pływ tle nu. Za pew nia ją go na czy nia
krwio no śne, któ ry mi ra zem z krwią trans por to wa ny jest wła śnie tlen oraz in ne

sub stan cje od ży wia ją ce ko mór ki
(np. glu ko za).

Mózg to
bar dzo

wraż li wy na rząd, więc mu si być chro nio ny
w szcze gól ny spo sób. Dla te go je go tkan ki
od na czyń krwio no śnych od dzie la spe -
cjal na ba rie ra krew –mózg. Bar dzo ła two
prze ni ka przez nią to, co nie zbęd ne i do bre
dla ko mó rek ner wo wych, np. wo da, glu ko za,
tlen. Dzię ki niej z neu ro nów jest usu wa ny też dwu -
tle nek wę gla i in ne pro duk ty ko mór ko wej prze mia ny ma te rii. Na to -
miast sub stan cje, któ re mo gą być szko dli we dla mó zgu, przez ba rie rę
prze ni ka ją z wiel kim tru dem (choć nie któ re le ki i pew ne tok sy ny w ogó le nie
mo gą jej po ko nać). 
Je śli coś się wy da rzy i do mó zgu nie do trze wy star cza ją ca ilość na tle nio nej krwi,
ma to na tych mia sto wy wpływ na je go pra cę. Na przy kład kie dy na gle spad nie ci
ci śnie nie krwi, mo żesz ze mdleć. Po czu jesz się le piej, gdy krą że nie po wró ci do nor -
mal ne go sta nu. Jed nak gdy nie do tle nie nie ko mó rek ner wo wych trwa dłu go, mo że
to mieć bar dzo po waż ne kon se kwen cje. Dzie je się tak pod czas uda ru mó zgu, czy li
na głe go prze rwa nia do pły wu krwi do pew ne go ob sza ru te go na rzą du. Nie do -
krwio ne neu ro ny umie ra ją. 
A czyn no ści or ga ni zmu (np. kie ro -
wa nie funk cjo no wa niem po -
szcze gól nych na rzą dów), za
któ re od po wia da ły, za ni ka ją
lub są osła bio ne. 

Hemo ma świetny
pomysł. Aby to wyrazić,

palcem dotyka skroni. W ten
sposób wskazuje na mózg, czyli

część ciała, w której rodzą się
pomysły – te dobre 

i te złe. 

Bą bel ki ży cia
Tlen jest nie odzow ny do pra -

wi dło we go funk cjo no wa nia

mó zgu. Wła śnie dla te go twoi

ma li przy ja cie le cie szą się, 

że przy nie śli go tak du żo.

ciekawe!

Układ nerwowy
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Móż dżek znaj du je się z ty łu czasz ki,
pod pła tem po ty licz nym. Bar dzo

szyb ko się roz wi ja 
i osią ga swo ją osta tecz ną
wiel kość już u dwu let nie go
dziec ka. Obok móżdż ku

zlo ka li zo wa ny jest most, któ ry
dzia ła jak sta cja prze kaź ni ko wa

mó zgu. Krzy żu ją się w nim licz ne
włók na ner wo we. Za ich po śred -
nic twem im pul sy

przy by wa ją ce
z ca łe go cia ła są prze -
ka zy wa ne do mó zgu i
od wrot nie – z mó zgu
i móżdż ku do resz ty
cia ła.

Móżdżek

By przejść przez uli cę,
Glo bi na i Glo bus trzy -
ma ją się za rę ce. Tak sa mo
móż dżek współ pra cu je z mó zgiem. 
Po ma ga mu w prze ka zy wa niu po le ceń.

ośrodek
ruchowy móżdżek

most rdzeń 
kręgowy

Po le ce nia wy sy ła ne przez mózg do -
cie ra ją do móżdż ku. Tam są ana li zo -
wa ne i od po wied nio do pa so wy wa ne
do sy tu acji. Móż dżek nad zo ru je płyn -
ność i do kład ność wszyst kich ru chów
cia ła. Sta le kon tro lu je ich ko or dy na -
cję, czu wa nad za cho wa niem rów no -
wa gi i na pię ciem mię śni. W mia rę
po trze by au to ma tycz nie wpro wa dza
po praw ki do dzia łań za pro gra mo wa -
nych przez ko rę mó zgo wą.

zapamiętaj!

Koordynacja 
pracy

W skład układu nerwowego
wchodzą miliardy miliardów
wyspecjalizowanych komórek,
które przekazują informacje do
komputera zarządzającego całym
organizmem – do mózgu.

zapamiętaj!

Wyspecjalizowane 
komórki

Układ nerwowy
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Budowa mózgu

atlas anatomiczny | Mózg

mózgowie

ośrodki nerwowe

kora 
ruchowa

kora 
czuciowa

ośrodek
wzroku

ośrodek 
słuchuośrodek mowy

ośrodek 
czucia

ciało modzelowate mózg

móżdżek

wzgórze

most

podwzgórze

rdzeń przedłużony

rdzeń kręgowy
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Awaria neuronów
Neurony nie osiągnęły zdolności 

namnażania się. Obumarłe komórki

nie są zastępowane przez nowe. 

Z tego powodu starsi ludzie mają

coraz większe problemy z pamięcią.

ciekawe!

Impulsy nerwowe biegną przez
akson – najdłuższą wypustkę 
neuronu. Prawie wszystkie
aksony mają ochronną
otoczkę, tak zwaną
osłonkę mielinową.
W jej skład wchodzą
komórki Schwanna,
a do jej zadań
należy izolowanie
aksonu tak, by
impulsy nerwowe
mogły przepływać
jak najszybciej. Akson
wygląda jak kabel z izolacją.

20

Aby zro zu mieć, jak dzia ła twój układ ner wo wy,
mu sisz naj pierw po znać do kład nie je go bu do -

wę. Jak wszyst kie na rzą dy cia ła
zbu do wa ny jest 
z ko mó rek. Są to
bar dzo wy spe -

cja li zo wa ne ko -
mór ki, któ re – jak
już wiesz – na zy -

wa my neu ro na mi.
Ma ją one cie ka -
wą bu do wę. Skła -

da ją się z:
● cia ła ko mór ki, w któ rym znaj du je się ją dro;
● krót kich wy pu stek – den dry tów;
● jed nej dłu giej wy pust ki, zwa nej ak so nem.

Neurony

ciało 
komórki

jądro 
komórki

dendryty

akson

rozgałęzienie
aksonu

zapamiętaj!

Tak jak kabel

osłonka 
mielinowa

komórka
Schwanna

warstwa 
mielinowa

| Budowa  
neuronu |

| Budowa  
aksonu |

Układ nerwowy
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Budowa układu nerwowego

atlas anatomiczny | Układ nerwowy

obwodowy układ nerwowy

narządy kontrolowane przez układ nerwowy

nerw 
potyliczny

większy

nerw 
potyliczny
mniejszy

nerw czołowy nerwy czaszkowe

mózg

nerwy 
szyjne

rdzeń 
kręgowy

nerw 
promieniowy

nerwy
piersiowe

nerw
krzyżowy

nerw
skórny
tylny uda

nerw 
lędźwiowy

nerw strzałkowy

móżdżeknerw 
twarzowy

nerw policzkowy

nerw podeszwy
wewnętrzny nerw dłoni

nerw 
żuchwowy

kontrola
ukrwienia

mózgu

regulacja 
bicia serca

kontrola 
ciśnienia krwi

pęcherz
moczowy

regulacja
średnicy
oskrzeli

rdzeń 
kręgowy

rozszerzanie źrenicy

móżdżek

mózg

gruczoł
nadnerczy

nerki

gruczoły

regulacja skurczów żołądka i jelit
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