
Temat: Zmysły powonienia, smaku i dotyku.

1. Narządy zmysłów

Organizm utrzymuje kontakt z otoczeniem dzięki narządom zmysłów: wzroku, słuchu i 
równowagi, węchu, smaku, dotyku, czucia temperatury. Każdy z nich jest przystosowany do 
odbierania innego rodzaju informacji, tzw. bodźców. Należą do nich na przykład bodźce 
mechaniczne (dotknięcie czegoś lub kogoś, ucisk, uderzenie), świetlne (natężenie i barwa 
światła), akustyczne (natężenie i wysokość dźwięku), chemiczne, termiczne. Narządy 
zmysłów pod wpływem bodźców odbieranych przez komórki zmysłowe (receptory) 
wytwarzają impulsy elektryczne.

Narządy zmysłów zbudowane są z odpowiedniego receptora, znajdującego się na obwodzie
ciała i wrażliwego na określony rodzaj bodźca, oraz nerwów czuciowych, którymi 
informacja z receptora biegnie do mózgowia (często poprzez rdzeń kręgowy). Interpretacja 
informacji zachodzi w korze mózgowej. W związku z tym osoba, która doznała uszkodzenia 
kory wzrokowej mózgu (np. po urazie tylnej części głowy), może przestać widzieć, choć oczy
i nerwy wzrokowe funkcjonują poprawnie.

Mózg ocenia bodźce na podstawie liczby włókien nerwowych, którymi dana informacja do 
niego dociera, oraz liczby i intensywności impulsów. Jeżeli dany bodziec działa przez dłuższy
czas (różny dla różnych narządów), receptory adaptują się, czyli przyzwyczajają do niego. Na
przykład po wejściu do kuchni podczas pieczenia ciasta odczuwamy wyraźnie przyjemny 



zapach. Po pewnym czasie przyzwyczajamy się do tego aromatu i już nie zwracamy na niego
uwagi.

2. Zmysł powonienia

W powietrzu unosi się mnóstwo cząsteczek związków chemicznych, które dostają się do 
jamy nosowej. W jej górnej części znajduje się nabłonek węchowy, którego komórki 
receptorowe (zmysłowe) reagują pobudzeniem na obecność poszczególnych związków 
chemicznych. Zbiory cząsteczek różnego rodzaju i o różnym składzie powodują różne 
wrażenia zapachowe.

Drobiny substancji rozpuszczają się w wodzie zawartej w śluzie wydzielanym przez komórki 
błony śluzowej. Aby pobudzić receptory węchu, cząsteczki chemiczne muszą pasować do 
nich kształtem. Przyłączenie cząsteczki do receptora wywołuje impuls nerwowy. 
Pobudzenie nerwowe jest przekazywane za pośrednictwem nerwów czuciowych 
(węchowych) do ośrodków w korze mózgowej, gdzie powstaje wrażenie węchowe.



Zmysł węchu szybko adaptuje się do zapachów. Dzieje się tak dlatego, że receptory 
komórek zmysłowych zostają zablokowane przez wpadające do jamy nosowej cząsteczki 
substancji chemicznych. Przestają one wtedy wysyłać impulsy nerwowe do ośrodkowego 
układu nerwowego i wrażenia węchowe nie powstają. Aby przywrócić komórkom 
węchowym zdolność do reagowania na bodźce, należy zmienić otoczenie zapachowe, np. 
wyjść na świeże powietrze. Zdolność przyzwyczajania się narządu zmysłu do unoszących się 
w powietrzu zapachów czasami może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia, np. w 
sytuacji, gdy w pomieszczeniu ulatnia się gaz. Dlatego, gdy wyczuwamy niepokojący zapach,
nie powinniśmy tego ignorować.

3. Zmysł smaku

Bodźce chemiczne w postaci cząsteczek związków chemicznych obecnych w spożywanych 
pokarmach odbierane są nie tylko przez komórki węchowe, ale także przez komórki 
smakowe. Są one rozmieszczone głównie na górnej powierzchni języka oraz dodatkowo na 
podniebieniu i w gardle.

Na języku gołym okiem widać drobne uwypuklenia zwane brodawkami smakowymi. Każda z
nich zawiera ok. 200 kubków smakowych. Pojedynczy kubek smakowy to skupisko 
zmysłowych komórek smakowych, reagujących jedynie na cząsteczki związków chemicznych
rozpuszczonych w ślinie jamy ustnej. Każda komórka smakowa ma zdolność do reagowania 



tylko na jeden z 5 podstawowych smaków: słodki, słony, kwaśny, gorzki oraz umami 
(mięsny). Odczuwanie smaku słodkiego większości z nas kojarzy się z przyjemnością. 
Wykształcenie wrażliwości na ten smak pomogło ludziom wybierać dojrzałe, pożywne 
owoce. Atrakcyjny dla wielu smak umami, związany z wysokokalorycznym pokarmem 
białkowym, był nagrodą dla łowców zdobywających wartościowe pożywienie pozwalające 
zabezpieczyć się przed głodem. Z kolei smak gorzki, przykry dla sporej części z nas, jest 
charakterystyczny dla wielu substancji trujących i ostrzega przed zagrożeniem.

Cząsteczki substancji znajdujących się w jamie ustnej rozpuszczają się w wodzie zawartej w 
ślinie. Tylko wtedy mogą wywołać podrażnienie komórek smakowych i powstanie impulsów
nerwowych. Impulsy te wędrują nerwami czuciowymi do ośrodków w korze mózgowej. 
Poszczególne impulsy docierające z pojedynczych komórek zmysłowych nakładają się na 
siebie w ośrodkach kory mózgowej i powodują powstanie wrażenia smakowego.

Narządy smaku oraz powonienia odbierają bodźce chemiczne i odgrywają istotną rolę w 
ocenie jakości i świeżości pokarmu. Pełnią niezwykle ważną dla organizmu funkcję 
ochronną, gdyż informują o niebezpiecznych substancjach obecnych w środowisku.

4. Zmysł dotyku

Zmysł dotyku reprezentowany jest przez komórki receptorowe bardzo licznie występujące 
w skórze oraz na przykład we wnętrzu jamy ustnej i na powierzchni oka. Odbierają one ze 
środowiska zewnętrznego bodźce mechaniczne odczuwalne jako dotyk, ból, ucisk. Ich 



rozmieszczenie nie jest równomierne na całej powierzchni skóry. Najbardziej wrażliwe na 
działanie tego typu bodźców są wargi, opuszki palców, spodnia powierzchnia stóp i dłonie. 
Impulsy nerwowe powstałe w komórkach receptorowych skóry przekazywane są do 
ośrodków czucia w korze mózgowej.

W skórze, oprócz ciałek dotykowych, mieszczą się też receptory odczuwania ciepła i zimna. 
Są one wrażliwe przede wszystkim na zmiany temperatury otoczenia. Odczucie zimna i 
ciepła jest względne. Jeśli jedną rękę włożymy do gorącej wody, a drugą do zimnej, a po 
chwili obie umieścimy w naczyniu z letnią wodą, odczucia biegnące od jednej ręki będą 
miały treść: zimna woda, a od drugiej: gorąca woda.

Do sporządzenia notatki  z dzisiejszej lekcji wykorzystajcie info zamieszczone wyżej lub 

z podręcznika str. 208-210.

Notatka:

1. Rodzaje zmysłów - wymienić

2. Zmysł powonienia                           

3. Zmysł smaku                           ( krótko z czego się składa i jak działa )

4. Zmysł dotyku



UWAGA !!!

Na następnej lekcji tj. 15 maja 2020r. napiszecie zapowiadany już krótki test online.

Wszystkie informacje pojawią się  w nauczaniu zdalnym ok. czwartku wieczorem.


