


NARZĄD WZROKU
◼ Składa się z:

- oka /oculus /

- narządów oka dodatkowych

◼ Oko składa się z:

- gałki ocznej

- nerwu wzrokowego, który łączy gałkę 

oczną z mózgowiem

◼ Cały narząd wzroku mieści się w oczodole.



GAŁKA OCZNA

◼ Ściany gałki ocznej:

◼ 1. Błona włóknista –

nadaje kształt gałce 

ocznej i składa się z:

- rogówki /cornea /

- twardówki /sclera /

◼ Rogówka jest to część 

przednia, wypukła,

przezroczysta i należy 

do ośrodków optycznych

◼ Twardówka jest to część 

tylna, nieprzezroczysta 

błony włóknistej.





GAŁKA OCZNA
◼ 2. Błona naczyniowa

- naczyniówki /chorioidea / –
jest silnie unaczyniona i odżywia 
ściany gałki ocznej stanowi 
część tylną błony naczyniowej

- ciała rzęskowego /corpus
ciriare/, które wytwarza ciecz 
wodnistą oraz znajduje się 
mięsień rzęskowy biorący 
udział przy akomodacji oka

- tęczówki /iris/ – stanowi 
przednią część błony, w środku 
znajduje się otwór zwany
źrenicą /pupilla/. Tęczówka 
zawiera barwnik który decyduje 
o kolorze oczu oraz dwa mięśnie 
gładkie - m.zwieracz źrenicy i          
- m.rozwieracz źrenicy.













GAŁKA OCZNA

◼ 3. Błona wewnętrzna zwana 
siatkówką /retina/.

◼ Siatkówka zawiera  receptory 
bodźców świetlnych są to:

- czopki, które odpowiadają za 
widzenie ostre i widzenie barw

- pręciki - odpowiadają za 
orientację w przestrzeni. 

◼ W nich następuje zamiana 
bodźca świetlnego w bodziec 
nerwowy, który nerwami 
wzrokowymi biegnie do 
ośrodków podkorowych i 
korowych wzroku. 



Dno oka

Dno oka to część tylna siatkówki.                        

Leży tam plamka ślepa /tarcza nerwu wzrokowego/  

i plamka żółta /zawierająca najwięcej czopków i 

pręcików/ - padający na nią obraz jest najwyraźniej 

odbierany.



GAŁKA OCZNA- zawartość
◼ Wewątrz gałki ocznej znajduje 

się:

- ciecz wodnista, która wypełnia 
przednią i tylną komorę gałki 
ocznej. Ciecz wodnista odżywia 
soczewkę i rogówkę. 

- soczewka – jest tworem 
przezroczystym silnie łamiącym 
światło

- ciało szkliste, przez które 
przechodzi światło padające na 
siatkówkę;  utrzymuje 
prawidłowe ciśnienie 
wewnątrzgałkowe



Droga światła

• Rogówka  komora przednia oka

/z cieczą wodnistą/  źrenica 

soczewka  ciało szkliste 

receptory wzroku, którymi są

czopki i pręciki w plamce żółtej

siatkówki.

W receptorach wzroku bodziec

świetlny przetwarzany jest na

bodziec nerwowy. 



Droga wzrokowa

• Receptory wzroku /czopki i 

pręciki siatkówki/                        

 nerw wzrokowy               

skrzyżowanie nerwów 

wzrokowych   /podwzgórze/

 pasma wzrokowe

ośrodki podkorowe wzroku

/międzymózgowie, sródmózgowie/

ośrodki korowe wzroku

/ klinek i bruzda ostrogowa w 

płacie potylicznym/.



NARZĄDY OKA DODATKOWE

◼ Mięśnie zewnętrzne gałki 
ocznej odpowiadają za 
ruchy gałki ocznej

◼ Powieki – chronią oczy 
przed urazami  

◼ Brwi, rzęsy 

◼ Spojówka ułatwia 
poruszanie się gałki ocznej

◼ Narząd łzowy produkujący 
łzy w gruczole łzowym, 
które nawilżają spojówki i 
ostatecznie przez kanał 
nosowo-łzowy 
odprowadzane są do jamy

◼ nosowej. 











Unerwienie gałki ocznej
• - V1 nerw oczny - unerwia 

czuciowo gałkę oczną.

• - III nerw okoruchowy

- IV n. bloczkowy

-VI n.odwodzący

ruchowo unerwiają mm. zewnę-

trzne gałki ocznej /6/

- Mięśnie gładkie –wewnętrzne

gałki /3/ unerwiają włókna PS

nerwu III okoruchowego.





NARZĄ PRZEDSIONKOWO-

ŚLIMAKOWY

◼ Położony w kości skroniowej (części skalistej),
służący do odbioru dźwięków i informacji o 
położeniu ciała i zmianach położenia głowy.

◼ Składa się z:

- ucha zewnętrznego

- ucha środkowego

- ucha wewnętrznego, które zawiera narząd 
słuchu i narząd równowagi

◼ Ucho zewnętrzne i środkowe należą wyłącznie do 
narządu słuchu i służą do przewodzenia fal 
dźwiękowych





UCHO ZEWNĘTRZNE

◼ Składa się z:

- małżowiny usznej –
boczna powierzchnia 
małżowiny jest wklęsła i 
bogato wymodelowana

- przewódu słuchowego 
zewnętrznego, który 
służy do przewodzenia fal 
dźwiękowych i jego koniec 
zamknięty jest błoną 
bębenkową



UCHO ŚRODKOWE
◼ Składa się z:

◼ - błony bębenkowej

- jamy bębenkowej leżącej 
w części skalistej kości 
skroniowej i zawierającej 
kosteczki słuchowe 
(młoteczek, kowadełko i 
strzemiączko) – służą do 
przewodzenia fali 
akustycznej)

- trąbki słuchowej, która łączy 
jamę bębenkową z gardłem

- jamy sutkowej i komórek 
sutkowych położonych do 
tyłu od jamy bębenkowej w 
wyrostku sutkowatym



KOSTECZKI SŁUCHOWE

• Młoteczek, kowadełko, 

strzemiączko leżą w jamie 

bębenkowej.

• Młoteczek zrośnięty jest z 

błoną bębenkową

• Strzemiączko zamyka okienko 

owalne przedsionka /część 

ucha wewnętrznego/.

• Kosteczki słuchowe między 

sobą połączone są stawami.







UCHO WEWNĘTRZNE

◼ Składa się z:

- błędnika kostnego

- błędnika błoniastego, który znajduje się w 

błędniku kostnym

◼ Pomiędzy błędnikiem kostnym a błoniastym 

zawarta jest przestrzeń wypełniona płynem 

przychłonką

◼ Wewnątrz błędnika błoniastego znajduje się 

śródchłonka



BŁĘDNIK KOSTNY

◼ Składa się z:

- przedsionka

- ślimaka łączącego się 
od przodu z 
przedsionkiem i 
zawierający kanał 
spiralny ślimaka

- trzech kanałów 
półkolistych, łączących 
się z przedsionkiem od 
tyłu ustawionych w 
trzech prostopadłych 
płaszczyznach 

- przewód słuchowy 
wewnętrzny





BŁĘDNIK BŁONIASTY
◼ woreczka i łagiewki -

zawierają plamki pokryte 

nabłonkiem zmysłowym 

odpowiadającym za 

równowagę statyczną

◼ trzech przewodów 

półkolistych -znajdują się w 

nich grzebienie bańkowe

pokryte nabłonkiem 

zmysłowym odpowiadające za

równowagę kinetyczną

◼ przewodu ślimakowego, w 

którym mieści się narząd 

spiralny /receptory słuchu /

odbierający drgania /dźwięk /    

i przetwarzający je na impulsy 

nerwowe









VIII  NERW PRZEDSIONKOWO- ŚLIMAKOWY

nervus vestibulo-cochlearis

◼ Jest nerwem zmysłowym. Prowadzi wrażenia słuchowe                   

z narządu ślimakowego i wrażenia równowagi z narządu 

przedsionkowego.

◼ Receptory słuchu leżą w narządzie spiralnym Cortiego w 

przewodzie ślimakowym.

◼ Receptory równowagi statycznej                                              

leżą w woreczku i łagiewce                                                        

/w plamkach/;                                                                                

a równowagi kinetycznej

w  przewodach półkolistych                                                        

/w grzebieniach baniek/.

◼



Droga dźwięku

• Małżowina uszna  przewód słuchowy zewnętrzny  błona 

bębenkowa  kosteczki słuchowe /młoteczek, kowadełko,

strzemiączko/ okienko owalne przedsionka przychłonka

w ślimaku śródchłonka w przewodzie ślimakowym 

receptory słuchu /narząd spiralny Cortiego/ w którym dźwięk

zamieniany jest na bodziec nerwowy

Droga słuchowa

Receptory słuchu /narząd spiralny Cortiego/  nerw ślimakowy

 ośrodki podkorowe słuchu /międzymógowie, śródmózgowie 

ośrodki korowe słuchu w płacie skroniowym. 





UKŁAD AUTONOMICZNY
❖ Reguluje pracę narządów wewnętrznych; działa 

niezależnie od naszej woli.

❖Kieruje czynnościami związanymi z trawieniem, 
oddychaniem, przemianą materii itp.

❖Dzieli się na dwie części działające względem siebie 
antagonistycznie:

- część współczulną

- część przywspółczulną

❖Unerwia mięśnie gładkie, mięsień sercowy, 
narządy wewnętrzne i gruczoły.

❖Nadrzędną funkcję układu spełnia płat limbiczny.

❖Ośrodki podkorowe obu części leżą w podwzgórzu.



UKŁAD WSPÓŁCZULNY
◼ Komórki nerwowe mieszczą 

się w odcinku piersiowym 
rdzenia kręgowego w rogach
bocznych (C8-L2) jako jądro 
pośrednio-boczne.

◼ Wypustki tych komórek 
biegną razem z korzeniami 
brzusznymi a następnie 
nerwami rdzeniowymi razem z 
nimi opuszczają kanał 
kręgowy, po czym odłączają 
się i dochodzą do zwojów 
współczulnych leżących po 
obu stronach kręgosłupa, 
które połączone są włóknami 
międzyzwojowymi i tworzą 
pień współczulny – truncus 
sympathicus.







UKŁAD  PRZYWSPÓŁCZULNY

◼ Komórki nerwowe mieszczą się w: 

- mózgowiu – w jądrach nerwów 
czaszkowych /III, VII, IX, X /

- w odcinku krzyżowym rdzenia
kręgowego (S2-S4).

◼ Wypustki jąder przywspółczulnych 
nerwów czaszkowych biegną z 
nerwami czaszkowymi (III, VII, IX, 
X) i z nimi docierają do narządów.

◼

◼ W części krzyżowej wypustki 
komórek przywspółczulnych rdzenia 
jako nn. trzewne miedniczne
unerwiają narządy miednicy 
mniejszej.




