
1.  Uzupełnij tabelę: fotoreceptory, mechanoreceptory, interoreceptory, chemoreceptory 
eksteroreceptory, termoreceptory 

 

Kryterium 
podziału  

Rodzaj receptora Działający bodziec  Przykładowe miejsca występowania 

Pochodzenie 
bodźca 

 ze środowiska 
wewnętrznego organizmu 

tkanki, naczynia mięśnie, narządy 
wewnętrzne 

 ze środowiska 
zewnętrznego 

narząd wzroku, słuchu i równowagi, smaku, 
węchu, skóra 

Rodzaj 
odbieranej 
energii 

 natężenie światła narząd wzroku 

 substancje chemiczne narząd węchu i smaku 

 dźwięk, dotyk, ucisk, 
rozciąganie 

narząd słuchu i równowagi, skóra, mięśnie, 
stawy  

 różnica temperatur 
otoczenia 

skóra, podwzgórze 

 

2. Zaznacz które informacje dotyczą czopków (C), a które pręcików (P):  
a) Rejestrują barwę światła …… ……. 
b) Największe ich skupisko jest w plamce żółtej ……… ……… 
c) Pozwalają na widzenie stopni szarości …… ………… 
d) Są wrażliwe na ruch ……… ……….. 
e) Pozwalają na widzenie w słabym oświetleniu …… …………… 
f) Odbierają trzy kolory: czerwony, zielony, niebieski ……  

 
3. Tlen i składniki odżywcze dostarcza do oka: ……… ………………. 
4. Funkcja źrenicy polega na: ………… ……………… 
5. Akomodacja oka jest to: …………. ………… 
6. Narząd równowagi zbudowany jest z: ………….. ………. 
7. Miejscem najostrzejszego widzenia w oku jest ……………… …………… 
8. Właściwy narząd słuchu znajduje się w …………………….. 
9. Kosteczki słuchowe odpowiadają za: ……… ……. 
10. Co wchodzi w skład uchach środkowego (w kolejności): ……………………… 
11. Co opisują poniższe definicje:  

a) ……………….. ….. – zamyka od strony przyśrodkowej przewód słuchowy zewnętrzny.  
b) ………………..….. – wolny i zagięty ku powierzchni bocznej ucha, brzeg małżowiny.  
c) ……………….…. – kanał łączący jamę bębenkową z gardłem.  
d) ………………………..….. – właściwa błona wewnętrzna gałki ocznej.  
e) ……………………….... – dwa łukowate fałdy skórne, pokryte krótkimi włosami.  
f) …………………….……… - jest to właściwy narząd słuchu zbudowany z komórek aferentnych i 

eferentnych.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UWAGA – Poniższe ryciny pochodzą z „Atlasu anatomii Nettera” 

1. GAŁKA OCZNA : blaszka sitowa twardówki, ciało rzęskowe i mięsień rzęskowy, ciało szkliste, dołek 

środkowy plamki żółtej, kmora tylna, naczyniówka, nerw wzrokowy (II), rogówka, soczewka, 

spojówka, twardówka, tęczówka, zatoka żylna (kanał Shlemma),  
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2.UCHO 

A. błona bębenkowa, jama bębenkowa, kowadełko, małżowina uszna, młoteczek, nerw przedsionkowy,  

nerw ślimakowy,  okienko okrągłe,  przedsionek, przewód słuchowy zewnętrzny, ślimak, ślinianka 

przyuszna, trąbka słuchowa, żyła szyjna zewnętrzna 
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