
BIOLOGIA 

Praca zadana dla uczniów klasy VII – realizacja 11.05.2020r. do 15.05.2020r. 

 

 Żeński układ rozrodczy 

(Zajęcia online środa 13.05.2020r.; 10.00-11.00)   

Link dostępu: https://meetingsemea6.webex.com/meet/kolomanska.joanna 

Treści nauczania: 

• żeńskie cechy płciowe, 

• funkcje narządów żeńskiego układu rozrodczego, 

• budowa komórki jajowej, 

• budowa wewnętrznych narządów płciowych, 

• budowa zewnętrznych narządów płciowych. 

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 218-220 

 

Notatka: 

 Żeński układ rozrodczy składa się z 4 głównych elementów wewnętrznych:  

- dwa jajniki (w nich znajdują się pęcherzyki jajnikowe, które dojrzewają i uwalniają komórkę 

jajową – żeńską komórkę rozrodczą czyli gametę),  

- dwa jajowody (przewody prowadzące od jajników do macicy, skurcze ich mięśni gładkich 

oraz ruchy rzęsek powodują, że komórka jajowa się przemieszcza),  

- macica (jej szersza górna część do trzon macicy, jej węższa dolna część to szyjka macicy), 

- pochwa (ostatni odcinek układu rozrodczego, umożliwia wprowadzenie nasienia do dróg 

rodnych kobiety). 

 Żeński układ rozrodczy składa się z 3 głównych elementów zewnętrznych:  

- wzgórek łonowy,  

- wargi sromowe,  

- łechtaczka. 

 Komórka jajowa otoczona jest wieńcem promienistym mniejszych komórek, które ją 

odżywiają. 

 Owulacja to inaczej jajeczkowanie, czyli proces, kiedy dojrzałe jajeczko opuszcza jajnik  

i przesuwa się wzdłuż jajowodu do macicy. 

 

 Funkcjonowanie żeńskiego układu rozrodczego. 

(Zajęcia online środa 13.05.2020r.; 10.00-11.00)   

Link dostępu: https://meetingsemea6.webex.com/meet/kolomanska.joanna 

Treści nauczania: 



• żeńskie hormony płciowe 

• przebieg cyklu miesiączkowego  

Przeczytaj tekst z podręcznika str. 221-223 

 

Notatka: 

 W okresie dojrzewania płciowego u dziewcząt następuje rozwój cech płciowych i pojawia się 

cykl miesiączkowy. 

 Cykl miesiączkowy obejmuje zmiany w poziomie hormonów oraz budowie i fizjologii jajnika 

oraz błony śluzowej macicy. 

 Estrogeny i progesteron oddziaływują na macicę, przygotowując ją na przyjęcie zarodka. 

 Cykl płciowy kontrolowany jest przez hormony przysadki mózgowej i jajników. 

 Pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego wyznacza pierwszy dzień cyklu. 

 W każdym cyklu dojrzewa z reguły jeden pęcherzyk jajnikowy zawierający komórkę jajową. 

 Uwolnienie komórki jajowej z pęcherzyka jajnikowego nosi nazwę owulacji. 

 

 

 

 


