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NOTATKA 

Powonienie (węch)  

• Receptorami zapachu są komórki węchowe, zaopatrzone w rzęski wystające ponad 

powierzchnię nabłonka, leżące w górnej części jamy nosowej.  

• Substancje, które znajdują się we wdychanym powietrzu rozpuszczają się w śluzie 

pokrywającym nabłonek węchowy i łączą z powierzchnią komórek węchowych. Komórki te 

reagują na to impulsem nerwowym przesyłanym do odpowiednich ośrodków w mózgu. 

 • Komórek węchowych jest bardzo wiele rodzajów, każdy rodzaj reaguje na inne substancje. 

 • Komórki węchowe szybko przyzwyczajają się do danej substancji i przestają reagować na 

konkretną woń. Ciekawostka: węch to jeden z najbardziej pierwotnych zmysłów. Możliwe, że 

bodźce węchowe bezpośrednio wpływają na zachowanie człowieka - mogą bez udziału 

świadomości oddziaływać na emocje, a zarazem na podejmowane decyzje. Wpływają 

również na układ dokrewny.  

Smak  

• Narządem smaku są kubki smakowe, położone na języku, podniebieniu, nabłonku gardła, 

nagłośni i górnej części przełyku. Najwięcej kubków smakowych znajduje się na górnej 

powierzchni języka.  

• W kubkach smakowych mieszczą się komórki smakowe, z których każda rozpoznaje tylko 

jeden z pięciu smaków (słodki, słony, kwaśny, gorzki i umami). Komórki smakowe mogą 

odbierać wrażenia tylko wtedy, gdy pokarm jest rozpuszczony (nawilżony przez ślinę). 

 • Kubki smakowe przypominają beczułki zagłębione w nabłonku pokrywającym brodawki 

smakowe. Od każdego kubka smakowego odchodzi zakończenie nerwowe, które doprowadza 

do mózgu informację o wyczuwanym smaku.  

Zmysł dotyku 

 • Za dotyk odpowiada wiele receptorów znajdujących się w skórze i pod nią – dotyk jest 

sumą informacji z receptorów rejestrujących odkształcenia skóry (wrażliwych np. na nacisk 

czy wibracje), odbierających bodźce termiczne (ciepło, zimno) i bólowe. Dzięki zmysłowi 

dotyku można ocenić fakturę i kształt przedmiotu.  

• Najwięcej receptorów tego typu występuje na wargach i opuszkach palców, najmniej na 

skórze pleców.  



• Najliczniej w skórze występują receptory bólowe w postaci wolnych zakończeń nerwowych. 

Mają dla naszego ciała znaczenie ochronne (informują o czynnikach uszkadzających lub 

mogących uszkodzić tkanki). 

Praca domowa 

Napisz, jakie znaczenie  w życiu człowieka mają narządy zmysłów.  


