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Rys historyczny 

• Ergonomia jest tak stara jak świat narzędzi produkowanych przez 
człowieka. Do takich wniosków może prowadzić prześledzenie historii 
ewolucji człowieka i produkowanych przez nich narzędzi. Zapewne już 
praprzodek człowieka, Homo habilis – człowiek zręczny, wykorzystywał w 
sposób właściwy ergonomiczne działania skierowane na tworzenie 
narzędzia. Podstawą do nadania nazwy Homo habilis była zaawansowana 
technologia obróbki kamienia, w rezultacie której powstawały powtarzalne 
narzędzia. 

• Były to narzędzia podobne do siebie, bądź takie same, nie zaś 
przypadkowe, amorficzne, jak w poprzedzających milionach lat. Tak więc 
początek dolnego paleolitu, czas tworzenia narzędzi kamiennych, 
dobierania elementów kości jako narzędzi, przypadający na lata 2,6/2,4 mln 
lat temu, można określić jako czas narodzin ergonomii praktycznej. 





Definicje ergonomii 

• Wraz z rozwojem ergonomii zmieniała się definicja tej nauki. Jej początki 
sytuowały ją w naukach o pracy zawodowej, zaś aktualnie tendencje są do 
wkraczania ergonomii w różnorodne aktywności człowieka: 

• nauczanie, 

• sport, 

• rekreacja, 

• warunki zamieszkania, 

• podróży itp. 

• Stąd różnorodność definicji i coraz obszerniejsze ujmowanie świata aktywności 
człowieka przy stałym jednak punkcie odniesienia, jakim jest dążenie do 
przystosowania otoczenia aktywnego człowieka do jego zróżnicowanych 
oczekiwań, możliwości, ograniczeń, potrzeb. 



DEFINICJA ERGONOMII WEDŁUG IEA 

• Ergonomia (lub czynnik ludzki), według powyższej definicji (aktualnej 
od 2000r.) zaproponowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie 
Ergonomicznego IEA, to dyscyplina naukowa zajmująca się badaniem 
interakcji zachodzących między ludźmi i pozostałymi elementami 
systemu. 

• Ergonomista w swych działaniach stosuje zasady teoretyczne, dane i 
metody niezbędne dla projektowania efektywnych systemów pracy 
uwzględniających dobrostan człowieka. Praktycy działający w 
ergonomii, ergonomiści przyczyniają się do tworzenia, wdrażania i 
przetwarzania systemów pracy, zadań roboczych, produktów, 
organizacji, środowiska i warunków pracy z myślą, by były one jak 
najbardziej przystosowane do potrzeb, oczekiwań, możliwości, 
ograniczeń ludzi, wykonawców, pracowników, konsumentów, 
potencjalnych użytkowników. 



Zadania ergonomii 
• Działania ergonomii ukierunkowane są z jednej strony na 

doskonalenie techniki i otoczenia aktywności człowieka, z drugiej zaś 
na wychowanie, kształtowanie, doskonalenie człowieka. Zadania 
nacelowane na usprawnianie techniki i środowiska można ująć w kilka 
grup:

• zagwarantowanie bezpieczeństwa pracy, 

• tworzenie warunków do wysokiej efektywności pracy (wysoka 
wydajność i jakość pracy), 

• zmniejszenie uciążliwości pracy i każdej aktywności człowieka, 

• zwiększanie niezawodności techniki w otoczeniu aktywnego 
człowieka, 

• tworzenie komfortu fizycznego, psychicznego, społecznego, 
estetycznego dla aktywnego człowieka. 



• Za Franusem można stwierdzić, że ergonomia powinna mieć na względzie 
pięć haseł istotnych w każdym rozważanym rodzaju aktywności ludzkiej 
(pracowniczej, pozazawodowej, wypoczynkowej, itp.): bezpieczeństwo, 
brak uciążliwości, niezawodność, efektywność, estetyka. W zadaniach 
doskonalących samego człowieka, realizatora działań technicznych i 
organizacyjnych, można z kolei wyróżnić następujące grupy: 

• kształtowanie wiedzy i wychowanie ergonomiczne zarówno 
użytkowników techniki, jak i jej twórców, umożliwianie prawidłowego 
doboru do zawodu i pracy, 

• ułatwianie adaptacji do zmieniających się technik, technologii, 

• szkolenie ustawiczne i wieloaspektowe pracowników (również 
społeczeństwa), 

• organizowanie korzystnych warunków i klimatu społecznego, 

• właściwa organizacja pracy i kierowania, nadzorowania jej, 

• wzmacnianie zrozumienia idei ergonomii i jej szerokiej akceptacji. 



Ergonomia 
• Definicję ergonomii sformułował w 1857 roku wybitny polski profesor 

Wojciech Bogumił Jastrzębowski. Termin oparty o greckie ergon –
praca i nomos, czyli prawo, zasada, obejmował „naukę o pracy, czyli 
używaniu nadanych człowiekowi od Stwórcy sił i zdolności”.

• Celami ergonomii są, najogólniej mówiąc, dostosowanie pracy do 
możliwości człowieka i osiągnięcie jak największej wydajności, ale tak, 
aby nie szkodzić pracownikom i aby obowiązki służbowe nie odbijały 
się negatywnie na ich zdrowiu.

• Ergonomia pracy to nauka interdyscyplinarna, czerpie m.in. z dorobku 
psychologii, higieny i medycyny pracy, antropometrii (pomiary 
porównawcze części ciała), socjologii pracy a także z nauk 
technicznych, dotyczących budowy maszyn. 

• Jeśli chodzi o rodzaje ergonomii, możemy wskazać ergonomię 
koncepcyjną i korekcyjną. Różnią się ze względu na zakres ich zadań.



Ergonomia koncepcyjna
• Twórcy maszyn i urządzeń już na wstępnych etapach swojej działalności 

muszą uwzględniać ergonomię w kształtowaniu warunków pracy i jak 
najlepiej dostosować je do możliwości człowieka. To właśnie pole 
badań ergonomii koncepcyjnej.

• Jest ona ważna nie tylko w projektowaniu dużych maszyn dla silnie 
zautomatyzowanych fabryk, ale także np. w ustalaniu 
aranżacji pomieszczeń biurowych. 

• Ergonomia koncepcyjna dotyczy w tym przypadku m.in. doboru żarówek i 
rozkładu oświetlenia, optymalnego rozmieszczenia biurek, monitorów czy 
krzeseł. Długotrwałe siedzenie na nieergonomicznym krześle może 
powodować bóle pleców, a za słabe albo za mocne światło odbiją się na 
wzroku pracownika. Z tego względu ergonomiczne warunki pracy są tak 
ważne nie tylko w halach produkcyjnych, ale także w biurze wyposażonym 
w stanowiska komputerowe.



Ergonomia korekcyjna

• Ergonomia korekcyjna zajmuje się modernizacją już istniejących 
stanowisk pracy. Dążenie do poprawy warunków wykonywania 
służbowych obowiązków może wynikać nie tylko z chęci 
zlikwidowania wad urządzeń i maszyn. Badane są także takie czynniki, 
jak natężenie hałasu, oświetlenie, zanieczyszczenie powietrza, 
temperatura i wilgotność oraz powtarzalność i tempo czynności, 
przyjmowana pozycja ciała, metody pracy i przerwy. Najczęściej 
uchybienia dotyczące ergonomii w procesie pracy zgłaszają do 
pracodawcy specjaliści BHP, lekarze higieniści albo sami zatrudnieni –
którzy szukają sposobu na poprawę swoich warunków.



Ergonomia koncepcyjna i korekcyjna cele i zadania

• Optymalne dostosowanie różnych aspektów pracy do możliwości 
ludzkiego organizmu – to nadrzędny cel badań ergonomii. Można go 
osiągnąć w dwojaki sposób - uwzględniając czynniki ergonomiczne w 
projektowaniu procesu pracy. Wtedy już na etapie koncepcji 
zapewnia się pracownikowi najkorzystniejsze rozwiązania.

• Kontrola warunków w miejscu pracy pozwala natomiast zniwelować 
nieprawidłowości w przyjętych już rozwiązaniach. To główne 
zadanie ergonomii korekcyjnej. Należy ono przede wszystkim do 
specjalistów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, którzy zajmują się 
wykrywaniem uchybień i na bieżąco wprowadzają rozwiązania 
usprawniające i optymalizujące pracę.



Ergonomia a higiena, bezpieczeństwo i 
ochrona pracy 

• Pojęcia użyte w tytule czyli bezpieczeństwo pracy, ochrona pracy, 
również higiena pracy są w języku codziennym traktowane 
zamiennie. Jedno jest pewne, że cele stawiane przez wszystkie te 
dziedziny są spójne. Łączy je dążność do stwarzania warunków 
działania człowieka zabezpieczających jego zdrowie, wręcz nawet 
życie, niezależnie od tego czy to warunki dotyczące aktywności 
zawodowej czy pozazawodowej. 

• Poza elementami wspólnymi należy podkreślić podstawową różnicę, 
która dotyczy sfery działania. I tak ochrona pracy, bezpieczeństwo i 
higiena pracy ograniczają się do sfery produkcyjnej korzystając z 
prawnych narzędzi realizacji swoich postulatów. Ergonomia natomiast 
w swoim horyzoncie zainteresowań ma również warunki pracy i życia 
nie tylko pracowniczego. 



Cele jakie stawia sobie higiena pracy to między 
innymi: 

• empiryczne badania pracy ludzkiej w konkretnych warunkach materialnego 
środowiska pracy, 
• tworzenie wytycznych dla projektantów nowych (modernizowanych) 
technologii, wyrobów, 
• określanie kryteriów do oceny warunków pracy, 
• wspieranie systematycznych badań stanu zdrowia pracowników, 
• opracowanie norm, środków i przedsięwzięć zapewniających optymalizację 
warunków pracy, 
• wspieranie działań zmierzających nie tylko przystosowanie warunków MŚP 
– Materialne Środowisko Pracy do człowieka ale również człowieka do pracy 
w tych warunkach, 
• proponowanie podstawy do prowadzenia planowej działalności 
profilaktycznej w zakładach pracy w zakresie zapobiegania chorobom 
zawodowym, zatruciom przemysłowym. 



Ochrona pracy

• Jest to zespół środków i metod zabezpieczających pracowników przed 
zagrożeniami dla zdrowia i życia, określonych w aktach normatywnych 
a przeznaczonych do realizacji przez organizatorów pracy. Określane w 
ramach ochrony pracy warunki jej przebiegu pozwalają nie tylko na 
zabezpieczenie pracownika przed zagrożeniami niesionymi w trakcie 
pracy ale także kształtować warunki na regenerację sił w jej trakcie i 
umożliwienie sprawnego funkcjonowania człowieka w jego 
pozazawodowej aktywności w sensie spojrzenia długofalowego. 



Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)
• Jest to zespół warunków zapewniających wyeliminowanie lub maksymalnie 

możliwe ograniczenie negatywnego wpływu samej pracy i środowiska pracy 
na organizm pracowników. Można również mówić o organizacyjnym 
elemencie zakładu pracy prowadzącym formalne działania wdrażające i 
nadzorujące przebieg realizacji pracy w zgodzie z wymagania prawnymi, 
zasadami pracy, środkami bezpieczeństwa wypracowanymi przez higienę i 
ochronę pracy.

• BHP określa minimalne warunki pracy, jakie muszą być realizowane przez 
pracodawcę i pracownika w celu uchronienia organizmu wykonawcy pracy 
przed zagrożeniami niesionymi przez urządzenia, maszyny, procesy pracy, 
wszelkie zróżnicowane elementy. Bezpieczeństwo i higiena pracy określa 
warunki ilościowo i jakościowo odbiegające od tych określanych w ramach 
ergonomii, która wychodzi znacząco w przód ze swoimi propozycjami. 
Kompromis jaki musi mieć miejsce między tym „co być powinno” a „co 
trzeba” jest w warunkach krajowych a nawet regionalnych ty m co widzimy 
w zasadach i regułach bhp.



DEFINICJA, CELE I ZAKRES ERGONOMII

• Obecnie wymagana jest zmiana metodologii inżynierskich i uczestnictwa 
specjalistów o orientacji wielodyscyplinarnej.

• Ergonomia jest dyscypliną techniczną humanistycznie zorientowaną. 
Zainteresowana jest poszukiwaniem najlepszych środków, sposobów, 
warunków i środowiska, przy traktowaniu pracy jako narzędzia 
doskonalenia i wyzwolenia człowieka przy tworzeniu nowych wartości.

• Przedmiotem ergonomii jest relacja układu człowiek - elementy pracy w 
celu zapewnienia higieny, bezpieczeństwa i komfortu pracy, przy założeniu 
wysokiej sprawności procesu produkcyjnego. Wiedza o relacjach między 
elementami tego układu powinna obejmować zagadnienia: co robić, jak, 
jakie mogą się z tym wiązać zagrożenia oraz jak ich unikać.





Cel ergonomii
• Celem ergonomii jest humanistyczna i użytkowa optymalizacja 

elementów pracy przez dostosowanie ich do właściwości organizmu 
ludzkiego, funkcjonującego w sztywnych granicach swego środowiska 
wewnętrznego z uwzględnieniem środowiska zewnętrznego. 
Ergonomia przede wszystkim oparta jest na znajomości samego 
człowieka. Z kolei wiedza ta znajduje zastosowanie do projektowania 
właściwego stanowiska pracy. 

• Może zatem być zaliczana do nauk stosowanych, rozwijając się w 
kierunku w jakim występuje zapotrzebowanie. Narodziła się co 
prawda w oparciu o korekty stanu już istniejącego, ale celem jej jest 
projektowanie lepszego świata. 

• Nazwę swą wzięła z języka greckiego, gdzie ergon znaczy praca, 
a nomos - prawo, prawidłowość.



Projektowanie ergonomiczne przyjęto rozpatrywać w skali mikro i 
makro. Projektowaniem mikroergonomicznym określa się ergonomię 
pierwszej i drugiej generacji, przy czym:

Do pierwszej generacji zalicza się:

• badanie zjawisk percepcji,

• zagadnienia antropometrii,

• analizę i projektowanie względnie wyizolowanych systemów: 
człowiek - obiekt techniczny,

Do drugiej generacji zalicza się:

• badanie procesów poznawczych i decyzyjnych człowieka,

• interakcję człowiek - komputer,



• Makroergonomię zalicza się do trzeciej generacji. Dotyczy badania 
systemów złożonych. Jej wieloobiektowy przedmiot projektowania 
(organizację) traktuje się jako nieodłączny komponent otoczenia 
zewnętrznego, zawsze jako fragment większej całości. Dążąc do 
optimum funkcjonowania całego systemu nie należy utożsamiać go z 
maksimum efektywności ekonomicznej.

• Zadaniem ergonomii jest racjonalne ukształtowanie stanowisk pracy 
przy jak najmniejszym koszcie biologicznym człowieka.

• Głównym przykazaniem ergonomisty jest troska o to, by człowiek 
pracujący nie był zmuszony tworzyć wartości niższych za cenę utraty 
wartości wyższych.



• Zastosowanie ergonomia znajduje w każdej dziedzinie działalności 
człowieka. Na przestrzeni lat ergonomia poddana była ewolucji. 
Zrodziła się jako ergonomia korekcyjna, której zadaniem była 
poprawa stanu już istniejącego. Sprecyzowane na jej podstawie 
przesłanki dały podstawy do wykształtowania 
się ergonomii koncepcyjnej (zastosowanie wytycznych 
ergonomicznych w trakcie procesu projektowania). Obecnie 
ergonomia traktowana jest systemowo, czyli jest uwzględniana 
współzależność elementów biorących udział w procesie pracy.



Ergonomia pracy

• Ergonomia to po prostu dziedzina nauki, zajmująca się zagadnieniami 
związanymi z bezpieczeństwem w miejscu zatrudnienia. Jej głównym 
obszarem zainteresowań jest dostosowanie pracy do psychofizycznych 
możliwości człowieka, w tym konkretnie możliwości:

• morfologicznych (czyli powiązanych z zewnętrzną lub wewnętrzną 
budową ciała człowieka)

• fizjologicznych (czyli związanych z funkcjami i reakcjami 
fizjologicznymi, jak np. czynność mięśni, mózgu czy narządów zmysłu)

• psychicznych (czyli obejmujących obszar psychiki człowieka, 
np. poziom jego inteligencji, stopień wrażliwości emocjonalnej itp.)



• Zadaniem ergonomii jest więc badanie i analizowanie warunków 
pracy, a następnie dostosowywanie ich do odpowiednich wytycznych 
tak, aby organizacja miejsca zatrudnienia odpowiadała zapisom 
z regulaminu BHP. Warto wspomnieć, że wymagania z zakresu 
ergonomii uregulowane są prawnie. Można je znaleźć chociażby 
w przepisach wykonawczych do kodeksu pracy lub w prawie 
budowlanym.



• Ergonomia uznawana jest za naukę interdyscyplinarną. Czerpie bowiem 
dane z wielu różnych dziedzin takich jak, m.in.:

• psychologia pracy (np. zagadnienia związane z powstawaniem stresu czy 
zasadami pracy zmianowej)

• socjologia pracy (np. dane dotyczące potrzeby akceptacji i roli wsparcia 
otoczenia)

• medycyna pracy (np. informacje związane z chorobami zawodowymi 
i sposobami ich uniknięcia)

• higiena (np. parametry dotyczące poziomu hałasu czy przepisy związane 
z oświetleniem i wentylacją w miejscu pracy)

• antropometria (np. dane związane z wielkością przestrzeni miejsca pracy, 
rozmiarami siedzisk itp.)

• nauki techniczne (np. informacje dotyczące odpowiedniej budowy maszyn 
i sprzętu technicznego)



Głównym celem ergonomii jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Pracodawcy z najwyższa dbałością powinni przestrzegać 
obowiązujących norm tak, by wyeliminować wszelkie zagrożenia 
środowiskowe, a także możliwość wypadku w miejscu zatrudnienia. Ma 
to niebagatelny wpływ na stan zdrowia pracowników – zarówno 
fizyczny, jak i psychiczny. To z kolei może przełożyć się na korzyści 
po stronie pracodawcy. 

Osoby, które mniej chorują oraz są wypoczęte i w dobrym nastroju 
chętniej angażują się w swoje obowiązki. 

Ponadto, ergonomiczne stanowisko pracy pozytywnie wpływa na ich 
efektywność oraz satysfakcję z pracy. Dzięki temu, pracownicy są 
w stanie pracować lepiej i wydajniej, co bezpośrednio przekłada się 
na poprawę funkcjonowania całej firmy



Elementy ergonomii pracy

• Ergonomia w miejscu pracy składa się z różnych elementów. Są one 
zależne od tego, gdzie wykonywane są obowiązki zawodowe. 
Przykładowo, praca biurowa będzie miała nieco inne wymogi aniżeli 
praca na produkcji. W obu przypadkach jednak określone narzędzia 
i stanowisko pracy powinny być dostosowane do możliwości 
pracownika.

• Aby trochę przybliżyć ci, na czym może polegać 
przestrzeganie ergonomii pracy, wymienimy jej elementy dotyczące 
zawodu wykonywanego w biurze. Należą do nich, m.in.:



• odpowiednio przygotowane stanowisko pracy (np. wygodne krzesło 
lub fotel, biurko odpowiedniej wielkości, dostosowane oświetlenie, 
określona wielkość powierzchni miejsca pracy)

• przyjęcie odpowiedniej postawy ciała przy biurku i komputerze

• zapewnienie komfortowych warunków pracy (np. odpowiedniej 
temperatury w biurze)

• redukowanie stresu

• przerwy w wykonywaniu obowiązków

• dostosowanie rodzaju pracy do predyspozycji pracownika

• minimalizacja zmęczenia



Rola układu nerwowego podczas pracy

Układ nerwowy człowieka składa się z: 

• ośrodkowego układu nerwowego (mózgowie oraz rdzeń kręgowy); 

• obwodowego układu nerwowego (somatyczny i autonomiczny).

Zasadnicze funkcje układu nerwowego polegają na: 

• odbieraniu bodźców, ich przetwarzaniu i reagowaniu na nie; 

• koordynacji i regulacji działania narządów wewnętrznych w celu 
zachowania stanu równowagi



Mózg

Mózg tworzą dwie półkule – prawa i lewa. W każdej z półkul można wyróżnić 
płaty: 

• czołowy, 

• ciemieniowy, 

• skroniowy 

• i potyliczny.

Ich położenie odpowiada mniej więcej okolicy kości mózgoczaszki zgodnych z 
ich nazwami. Znajdują się w nich skupiska komórek nerwowych, które kierują 
określonymi funkcjami organizmu i je koordynują, np. mową, widzeniem, 
słuchem, ruchami ciała, rozpoznawaniem obiektów.



Kora mózgu
Kora mózgu posiada trzy rejony wyodrębnione ze względu na pełnione 
funkcje: 
• odbierające wrażenia z narządów zmysłów człowieka (wzrok, słuch, dotyk, 
ból itp.), 
• kontrolujące ruchy zależne od woli człowieka, 
• kierujące procesami myślowymi, mową, uczeniem się, pamięcią, osądami, 
cechami osobowości; interpretują informacje docierające ze zmysłów. 
Pod korą mózgową znajduje się istota biała mózgu. Jej funkcją jest tworzenie 
połączeń pomiędzy ośrodkami korowymi, a także pomiędzy ośrodkami 
korowymi a pozostałymi częściami układu nerwowego. 
U człowieka jedna z półkul dominuje nad drugą. Ponad 90% ludzi jest 
praworęcznych, co oznacza, że dominuje u nich półkula lewa. Dzieje się tak 
dlatego, że nerwy wychodzące z mózgu krzyżują się i unerwiają odwrotne 
strony ciała człowieka. Pozostałe około 10% ludzi jest leworęcznych bądź 
oburęcznych.



Higiena układu nerwowego
• Do dobrego i sprawnego funkcjonowania układu nerwowego niezbędne 

jest przestrzeganie odpowiednich zasad, które generalnie określa się jako 
higienę tego układu. Każdy człowiek żyje i przebywa we względnie stałym 
środowisku społeczno-kulturowym. Mieszkamy w tym samym miejscu, 
urządzamy mieszkania tak, abyśmy dobrze się w nich czuli. Unormowany 
tryb życia i stałość warunków zewnętrznych, społecznych i kulturowych, 
dających poczucie bezpieczeństwa i zapewniające spokój, są podstawowym 
warunkiem higieny układu nerwowego. Jeśli zbyt silnie przywiążemy się do 
pewnych warunków życia, ich zmiana może okazać się dla nas bardzo 
trudna. Pojawiający się wtedy mocny stres może doprowadzić do zaburzeń 
układu nerwowego. Szczególnie trudno zmiany otoczenia znoszą ludzie 
starsi, którzy większą część życia spędzili w określonych warunkach 
społeczno-kulturowych. Niemożność szybkiego przystosowania się do 
nowych sytuacji prowadzi do nerwic, które objawiają się złym 
funkcjonowaniem różnych układów naszego organizmu. Ludzie 
znerwicowani chorują na nadciśnienie, często dotykają ich choroby 
wrzodowe żołądka czy choroby serca. Układ nerwowy sprawuje nadrzędną 
rolę w organizmie człowieka, dlatego jego zaburzenia pociągają za sobą 
zaburzenia funkcjonowania innych układów



Znużenie i przemęczenie
• Praca to jeden z nieodzownych elementów ludzkiego życia. Zarówno 

praca fizyczna, jak i umysłowa powodują wyczerpanie i zmęczenie 
organizmu. Pamiętaj, że ucząc się, wykonujesz także pracę umysłową! 
Bardzo istotne jest, aby zachować odpowiednie proporcje pomiędzy 
pracą a odpoczynkiem. Zmęczenie układu nerwowego objawia się 
znużeniem, czyli niezdolnością do dalszego wysiłku. Towarzyszą temu 
bóle i zawroty głowy, osłabienie szybkości reakcji i sprawności 
narządów zmysłów, spadek wrażliwości na ból, przyspieszenie tętna, 
ogólne osłabienie organizmu. Nawracające i przedłużające się stany 
znużenia prowadzą do przemęczenia. Dochodzi do nadwyrężenia 
komórek nerwowych i bardzo często nie wystarczy sam odpoczynek –
konieczne jest też leczenie. Znużenie i przemęczenie są rodzajem 
samoobrony organizmu, który domaga się odpoczynku. Najlepszym 
sposobem odpoczynku i regeneracji układu nerwowego jest sen.



Zbawienny sen
• Sen jest niezbędny dla normalnego funkcjonowania organizmu człowieka. 

Jeśli z jakiejś przyczyny nie śpimy i wzbraniamy się przed snem, przychodzi 
taki moment, że organizm sam powoli i nieuchronnie zapada w sen – nawet 
wtedy, kiedy wiele bodźców i podniet (np. głośna muzyka, silne światło itp.) 
mogłyby w normalnych warunkach go uniemożliwić. Sen jest odwracalnym 
stanem nieświadomości organizmu, w którym kora mózgowa obniża 
znacząco swoją aktywność. Tempo metabolizmu ulega spowolnieniu, 
oddech zostaje zwolniony, spada również ciśnienie krwi. Dla zachowania 
odpowiedniej higieny mózgu oraz higieny pracy umysłowej powinniśmy 
dbać o regularne spanie. „Zarywanie nocy” w celu przygotowania się do 
klasówki nie jest dobrym pomysłem. Zmęczony umysł ma mniejsze 
zdolności zapamiętywania i uczenia się, a po nieprzespanej nocy 
przypominanie sobie informacji staje się bardzo trudne. Brak snu powoduje 
zaburzenia w ośrodkowym układzie nerwowym i zachowaniu człowieka. 
Młodzież w wieku szkolnym powinna spać około 8–9 godzin na dobę. Z 
wiekiem czas snu ulega skróceniu; dorośli śpią 7–8 godzin, a starsze osoby 
około 6.



Nerwice
• Nerwice są zaburzeniami emocjonalnymi spowodowanymi 

długotrwałym stresem, lękiem wywołanym niekorzystnym 
oddziaływaniem środowiska społecznego (np. konfliktami, 
zagrożeniami). Lęk powoduje wiele dolegliwości organizmu: ból 
różnych części ciała, zaburzenia snu, łaknienia i innych czynności 
(szczególnie psychicznych). Dolegliwości te jeszcze bardziej potęgują 
lęk, który ponownie wzmaga ich natężenie. Może to doprowadzić do 
skrajnego wyczerpania organizmu. Nerwice powinny być leczone, gdyż 
mogą doprowadzić do trwałych, poważnych zburzeń psychicznych i 
somatycznych.



Mechanizm widzenia

• Promienie świetlne przechodzą przez rogówkę, ciecz wodnistą, 
źrenicę i zostają załamane przez soczewkę. Następnie przenikają przez 
ciało szkliste i są skupiane na siatkówce. Komórki światłoczułe zostają 
podrażnione i przekazują informację poprzez wzbudzenie impulsu 
elektrycznego w komórkach nerwowych. Impuls nerwem wzrokowym 
biegnie do ośrodka położonego w płacie potylicznym kory mózgowej, 
gdzie podlega analizie i odczytane zostają wrażenia wzrokowe. Obraz 
powstający na siatkówce oka jest rzeczywisty, pomniejszony i 
odwrócony. Znaczy to, że wrażenia wzrokowe rejestrowane są w oku 
„do góry nogami”, natomiast odpowiednia ich interpretacja, w tym 
odwrócenie obrazu, następuje w korze mózgowej.



Akomodacja 

• Przystosowanie pozwala oku widzieć ostro na różnych dystansach

• W przedniej części oka – tuż za tęczówką – znajduje się soczewka. Jest 
to dwuwypukłe, przezroczyste ciało, którego funkcja polega na 
załamywaniu promieni świetlnych i skupianiu ich na siatkówce. 
Soczewka przytwierdzona jest za pomocą więzadeł do mięśni, dzięki 
którym może zmieniać swój kształt na bardziej lub mniej wypukły (ryc. 
13.5). Dzięki temu oko posiada zdolność do widzenia przedmiotów 
znajdujących się w różnych odległościach. Nazywamy ją akomodacją. 
To dostosowanie polega na odpowiednim doborze ostrości widzenia.



Adaptacja

• Adaptacja pozwala oku widzieć przy różnych poziomach oświetlenia
• Oko ludzkie może przyjmować informację wizualną w bardzo dużym 

zakresie poziomów oświetlenia. Mechanizm, przez który oko zmienia swoją 
czułość na światło nazywamy adaptacją. Adaptacja zawiera w sobie co 
najmniej dwa procesy:

• Zmiana wielkości źrenicy. Zależnie od ilości dostępnego światła, średnica 
źrenicy przeciętnej dorosłej osoby zmienia się od 2 do 8 milimetrów, dając 
zmienność w czułości oka od 1:16. Adaptacja szerokości źrenicy zachodzi 
w ciągu kilku dziesiątych sekundy.

• Adaptacja fotochemiczna. Gdy światło wpada do oka, skład chemiczny 
światłoczułych pigmentów w pręcikach i czopkach zmienia się, przez co 
wyzwalany jest mały prąd elektryczny. W ciemnościach, pigmenty te są 
odnawiane i są ponownie gotowe na reagowanie na światło.



Olśnienie 

• Olśnienie - jeden z podstawowych parametrów 
charakteryzujących otoczenie świetlne. Niepożądany stan 
procesu widzenia, definiowany jako doznanie wywołane jaskrawymi 
powierzchniami występującymi w polu widzenia.

• Olśnienie to warunki widzenia powstałe na skutek 
niewłaściwego rozkładu, bądź zakresu luminancji, lub też 
występowania zbyt dużych kontrastów luminancji. Powoduje uczucie 
przykrości i niewygody widzenia. Ponadto powodować może 
obniżenie zdolności rozpoznawania szczegółów lub przedmiotów.



Wady wzroku

• Wady wzroku powstają w wyniku niewłaściwego działania aparatu 
ocznego. Jeśli promienie świetlne skupiają się przed siatkówką, 
wówczas obraz jest zatarty i niewyraźny. Mamy wtedy do czynienia z 
krótkowzrocznością. Tylko przedmioty oglądane z bliska są widziane 
wyraźnie. Gałka oczna jest wówczas wydłużona, a obraz może być 
korygowany poprzez zastosowanie soczewek wklęsłych, oznaczanych 
jako „–” (minus).

• Gdy gałka oczna jest skrócona, to promienie światła skupiają się za 
siatkówką i niemożliwe jest ostre widzenie przedmiotów z bliska. 
Mamy do czynienia wtedy z dalekowzrocznością (nadwzrocznością), 
którą korygujemy soczewkami wypukłymi, oznaczanymi jako „+”.



• Inną wadą wzroku jest astygmatyzm. Polega on na zaburzonej 
kulistości (sferyczności) oka, a konkretnie rogówki lub soczewki. 
Widziany obraz jest wówczas rozmazany w jednym kierunku, gdyż nie 
skupia się w okrągłym obszarze siatkówki. Dzieje się tak, jeśli np. oko 
ma większą szerokość niż wysokość. Wadę tę koryguje się 
odpowiednimi soczewkami.

• Chorobą dziedziczną jest zaburzenie rozpoznawania niektórych barw, 
szczególnie odróżniania koloru czerwonego od zielonego. Potocznie 
nazywa się ją daltonizmem. Częściej występuje ona u mężczyzn niż u 
kobiet



Ucho jako narząd słuchu i równowagi

• Narząd słuchu i równowagi człowieka to ucho. Jest ono przystosowane do 
odbierania fal dźwiękowych, zamiany fali dźwiękowej w impuls elektryczny i 
przekazania go do odpowiednich ośrodków w korze mózgowej.

• Odbieranie wrażeń dźwiękowych 

Przebieg fali dźwiękowej i odbieranie wrażeń słuchowych odbywa się wg 
schematu: 

fale dźwiękowe —> małżowina uszna —> przewód słuchowy zewnętrzny —
> drgania błony bębenkowej —> drgania kosteczek słuchowych (młoteczek, 
kowadełko, strzemiączko) —> drgania okienka owalnego w błonie 
przedsionka —> drgania płynu wypełniającego ślimak —> podrażnienie 
komórek zmysłowych —> impuls nerwowy przebiegający przez nerw 
słuchowy —> ośrodek słuchowy w płacie skroniowym kory mózgowej



Hałas 

• Hałasem określa się dźwięki, które są szkodliwe dla zdrowia człowieka. 
Traktuje się go również jako jeden z rodzajów zanieczyszczeń 
środowiska. Częste przebywanie w hałasie (zbyt głośna muzyka, huk 
maszyn – hałas przemysłowy, komunikacyjny i in.) może powodować 
trwałe zmiany w aparacie słuchu, doprowadzić do upośledzenia 
słuchu lub całkowitej jego utraty. Czasowe upośledzenie słuchu, które 
ustępuje po określonym czasie, może być spowodowane zmęczeniem. 
Jest ono związane bardziej z ośrodkami w mózgu niż z samym 
aparatem słuchowym człowieka, ponieważ słuchanie np. głośnej 
muzyki przez jedną słuchawkę powoduje chwilowe pogorszenie 
słuchu w obu uszach.



Negatywne skutki hałasu to:
• zły wpływ na sen i wypoczynek, 

• zły wpływ na zdolność koncentracji i skupiania uwagi, 

• obniżenie wydajności nauki i pracy umysłowej, 

• zaburzenia orientacji, 

• obniżenie czułości wzroku, 

• zaburzenia węchu i smaku, 

• uczucie znużenia i zmęczenia, 

• ból i zawroty głowy, 

• niepokój i zdenerwowanie, 

• podwyższenie ciśnienia krwi, 

• czasowe lub trwałe uszkodzenie słuchu.


