
Temat: Budowa oka.

Ochrona oka

Narządy wzroku to para oczu umieszczona z przodu głowy, w oczodołach. Oko 
składa się z gałki ocznej i aparatu ruchowego, odpowiedzialnego za ruchy gałki 
ocznej, oraz aparatu ochronnego. Aparat ochronny tworzą 2 powieki: górna i 
dolna, gruczoł łzowy, spojówka, brwi i rzęsy. Mają one za zadanie 
minimalizować wpływ czynników mechanicznych i drobnoustrojów, nawilżać 
oraz oczyszczać przednią powierzchnię oka. Brwi i rzęsy zatrzymują ciała obce, 
pył i pot. Spojówka, cienka błona śluzowa pokrywająca zewnętrzną 
powierzchnię gałki ocznej oraz tylną powierzchnię powiek, odpowiada za 
nawilżanie oka. Powieki górna i dolna zamykają oko, chroniąc je przed 
czynnikami mechanicznymi oraz intensywnym światłem. Gruczoł łzowy 
produkuje łzy, które oprócz wody zawierają sole mineralne i substancje 
bakteriobójcze. Chronią powierzchnię gałki ocznej przed drobnoustrojami, 
oczyszczają ją z pyłów i kurzu oraz nawilżają.



Twardówka, naczyniówka i siatkówka

Gałka oczna ma kształt kulisty, a jej zewnętrzną powierzchnię tworzą trzy błony.
Twardówka otacza gałkę oczną od zewnątrz, chroni ją przed urazami i nadaje 
jej kształt. 

Pod twardówką znajduje się naczyniówka, która zawiera naczynia krwionośne, 
odżywia oko i dostarcza mu tlen oraz odbiera produkty przemiany materii. 

W przedniej części gałki ocznej naczyniówka przechodzi w tęczówkę, która ma 
kształt pierścienia. Otwór w pierścieniu to źrenica. W tęczówce znajdują się 
mięśnie gładkie, dzięki czemu może ona zmieniać szerokość źrenicy i regulować 
ilość światła wpadającego do oka. 

Oczy dostosowują się, czyli adaptują do ilości światła. Po wyjściu z ciemności na
światło i z jasnego pomieszczenia do ciemnego oczy przez chwilę mogą być 
oślepione, a potem zaczynają przesyłać do mózgu informacje. Silne światło 
może uszkodzić wzrok, dlatego na przykład nie należy patrzeć w słońce bez 
ochronnych szkieł. Silne światło jest bodźcem, który wywołuje odruch mrużenia
powiek i zwężania źrenicy. Adaptacja oka do natężenia światła jest odruchem 
bezwarunkowym.





Najbardziej wewnętrzna błona gałki ocznej to siatkówka. Zawiera ona 2 rodzaje
komórek zmysłowych wrażliwych na światło – czopki i pręciki. Pręciki są 
wrażliwe na natężenie światła – dzięki nim mózg odróżnia stopnie szarości, ale 
nie barwy. Czopki zapewniają widzenie barwne i są aktywne tylko przy jasnym 
oświetleniu.  

Największe zagęszczenie czopków występuje w punkcie siatkówki zwanym 
plamką żółtą. Jest to obszar najostrzejszego widzenia w oku. Na siatkówce 
znajduje się również miejsce pozbawione komórek zmysłowych. Jest to plamka 
ślepa, z której wychodzi nerw wzrokowy przekazujący impulsy nerwowe do 
mózgowia ( tzw. tarcza nerwu wzrokowego).

Proszę z dzisiejszej lekcji sporządzić notatkę według podanych punktów. 
Do jej wykonania możesz wykorzystać informacje zamieszczone powyżej 
lub w podręczniku str. 195-197

1. Elementy aparatu ochronnego.

2. Budowa gałki ocznej ( trzy błony)



3. Adaptacja- na czym polega?

4. Co to jest plamka żółta i plamka ślepa?

Do nauki i utrwalenia dzisiejszej lekcji możesz również skorzystać z 
materiałów zamieszczonych na: 

Szczególnie polecam krótki filmik o budowie oka

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-widzimy/DUEFPdpht

https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-widzimy/DUEFPdpht

