
NARZĄD WZROKU. 
Budowa i higiena. 

  



Narząd wzroku 

• Wiesz już jak działa układ 
nerwowy 

• Do jego prawidłowego działania 
potrzebne są informacje, bodźce 
odbierane przez zmysły. 

• Zmysłem który dzisiaj omówimy 
jest wzrok 



Budowa 

Wyróżniamy: 
• Gałkę Oczną  
• Narządy 

Dodatkowe 
 
Narządy dodatkowe 
dzielimy na: 
• Brwi 
• Powieki 
• Rzęsy 
• Spojówki 
• Gruczoły i kanały 

łzowe 

Brwi - zatrzymują 
zanieczyszczenia i pot 

Powieki - chronią przed 
urazami mechanicznymi 
i światłem 

Rzęsy podobnie do brwi 
zatrzymują pyłki itp 

Spojówka  - zapewnia wilgotność 
- w wypadku jej zapalenia 
gęstniejąca wydzielina może 
nam zlepić powieki! 



Gruczoł i kanał 
łzowy 

Gruczoł 

Kanał  
doprowadzajacy łzy 
 

Łzy zawierają tzw.  
Lizozym - substancję 
bakteriobójczą, która  
zachowuje oko w czystości 



Gałka oczna 



Gałka oczna – jak przechodzi przez nią światło?  

Rogówka                  Źrenica                  Soczewka                  Ciało Szkliste                   Siatkówka                        

• Światło jest wpuszczane do oka poprzez źrenicę, reguluje jego drogę soczewka, 
przebiega przez ciało szkliste i pada na siatkówkę, gdzie receptory odbierają 
informację i przesyłają ją do mózgu  



Na Siatkówce obraz jest: 

 

- odwrócony 

- pomniejszony 

 

 

Mózg odpowiada za prawidłową 
analizę obrazu i odwraca nam 
ponownie obraz dzięki czemu nie 
widzimy świata "do góry nogami" 

Jaki jest obraz tworzony w oku? 



Akomodacja 

Akomodacja to proces dostosowywania się 
soczewki do ostrego widzenia przedmiotów z różnej 

odległości. 

 

Za zmianę kształtu soczewki odpowiadają m in. 
mięśnie rzęskowe. 

    Gdy długo nie pracują to jak każdy miesień - tracą 
swoją elastyczność i siłę .  

     Przykładowo: wpratrujemy się w rzecz w takiej 
samej odległości od nas (np. Długotrwałe siedzenie 
przy komputerze, oglądanie telewizji, rzeczy w 
smartfonie itp.) to możemy doprowadzić do 
wykształcenia wad wzroku – nieostrego widzenia 



Najczęstsze wady wzroku 



Najczęstsze wady wzroku 

Zaćma - choroba związana z mętnieniem 
soczewki – soczewka wraz z wiekiem może 
tracić na elastyczności przezroczystości przez 
co przepuszcza coraz mniej światła do środka 
gałki ocznej 





Widzenie z zaćmą  
- po prawej 
wizualizacja  
zaawansowanej zaćmy 



Najczęstsze wady wzroku 

Jaska jest chorobą polegającą na 
zwiększeniu ciśnienia płynów wewnątrz 
gałki ocznej. Zwiększone ciśnienie 
powoduje zniszczenie receptorów 
odpowiadajacych za odbieranie światła 
w siatkówce  a przez to powoduje 
utratę wzroku  
 
Często jest trudna do zauważenia - 
powoli zawęża nam się obszar widzenia. 



Widzenie  
z jaskrą  



Higiena oczu 
• Często rób przerwy przy pracy z 

komputerem, odkładaj smartfon 

• Pamiętaj o..... mruganiu!! - 
Wpatrując się w ekran 
zapominamy o mruganiu 
doprowadzając do wysuszenia 
gałki ocznej 

• Chodź na kontrole do okulisty 

• Nie zasypiaj ze smartfonem – 
niebieskie światło emitowane 
przez ekran może uszkadzać 
wzrok  
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