
UCHO – Narząd słuchu i 

równowagi.



Budowa ucha.

 Ucho składa się z części 

zewnętrznej, do której 

należą małżowina 

i przewód słuchowy, 

części środkowej w 

postaci jamy 

wyposażonej w 

kosteczki słuchowej oraz 

części wewnętrznej 

nazywanej błędnikiem.



Ucho zewnętrzne.

 Ucho zewnętrzne to jedyna widoczna 

część narządu. Składa się z małżowiny 

usznej i kanału słuchowego.

 Zadaniem małżowiny usznej jest 

kierowanie fal dźwiękowych do 

przewodu słuchowego. 

 Przewód słuchowy zamknięty jest cienką 

błoną bębenkową, stanowiącą granicę 

między uchem zewnętrznym, a 

środkowym.



Ucho środkowe.

 Ucho środkowe to wypełniona 

powietrzem jama bębenkowa, w 

której znajdują się miniaturowe, 

połączone ze sobą kości :

- młoteczek

- kowadełko

- strzemiączko



Ucho wewnętrzne.

 Ucho wewnętrzne 

nazywane jest 

błędnikiem. W jego 

skład wchodzi 

przedsionek, trzy kanały 

półkoliste oraz ślimak. 



Jak powstają wrażenia 

słuchowe? 
 Ucho zewnętrzne i środkowe wychwytują 

fale dźwiękowe i odpowiednio je 

wzmacniają. Fala dźwiękowa dalej 

wędruje w postaci drgań kolejno przez 

błonę bębenkową i kosteczki słuchowe. 

Następnie drgania przenoszone są na 

płyn wypełniający kanały ślimaka. 

Ciśnienie tego płynu zmienia się i 

powoduje ruchy rzęsek. One natomiast 

wzbudzają impulsy nerwowe. Gdy impulsy 

dotrą do ośrodków słuchu w korze 

mózgowej – słyszymy. 



Wrażliwość słuchu.



Szkodliwe skutki hałasu.

 Nagły dźwięk o dużym natężeniu 

może uszkodzić narząd słuchu. 

Niebezpieczne też jest długotrwałe 

słuchanie dźwięków 

przekraczających 90 dB. 

 Słuchanie głośnej muzyki przez 

słuchawki może powodować 

uszkodzenie słuchu.



Ucho jako narząd 

równowagi.
 Narząd równowagi mieści się w 

uchu wewnętrznym. Zbudowany jest 

z przedsionka i połączonych 

kanałów półkolistych.

 Podczas ruchów głowy następuje 

przemieszczenie się płynu w 

kanałach półkolistych lub kamyków 

słuchowych w przedsionku. Pobudza 

to odpowiednie komórki, które 

przekazują informację o 

zapewnieniu utrzymania równowagi.  



Choroba lokomocyjna. 

 Nadmierne pobudzenie narządu 

równowagi np. podczas jazdą autem, 

podróży statkiem wywołuje objawy 

nazywane chorobą lokomocyjną. 

Zaburzenia mijają po ustaniu 

przyczyny. Zapobiegawczo stosuje się 

środki zmniejszające wrażliwość 

narządu równowagi.


