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WSTEP

W szkoleniu instruktor6w rekreacji ruchowej - sportu dla wszystkich w ramach tzw. czeici
og6lnej, zadanien przeddfotu Biologiczne Podstawy Relceacji jest zapoznalrie z budow4
i czJmno6ciami poszczeg6lnych uklad6w organizmu czlowieka.

Dotychczes podstawow].m Srodkiem dytlakt5rcznym (poza wykladami i dwiczeniami) z jakie-
go mogli korzystac kursanci jest pozyqja \{ Kwapuliriskiej. Opanovanie stosun}owo rozlegle.
go materialu w ramach kursu wymaga duiego {ysilku i stwarza niemale trudno6ci. R6wniei
nie wszyscy kursa]rci, absolwenci r6inych szk6l, a szczeg6lnie technicznych posiadajq niezbgd-
nq Fyobrainie, potMebnq przy opaaowaoiu wie&y dotyczqcej biologicznej sfery czlowieka.

Odpowiadaj4c na zapotrzebowanie, jakie zgtoszono podczas doskonalenia wykladowc6w na
kursach TKIq ZG TKKF uznal za stosowne opmcowad Materiav Pomocnicze Biologicznych
Podstaw Rekreacji w postaci rysunk6v i schemat6w. Materialy t€ wzbogacajq tekst ksi4iki W
Kwapuliiskiej i ich uklad odpowiada kolejno6ci poszczeg6lnych rozdzial6w.

Cze66 rysunk6w jest czarno-biala, a czg6d kolorowa, co lvlmikalo z moiliwo6ci poligraficz-
nych przy korzystardu z plansz i atlas6w anatonicznych. WykoMystano podrgczniki i atlasy:
A. Bochenla W Sylwanowicza, R.D. Siniellikowa, P Hosera omz fragmentarycznie innych
autor6w. Niekt6re rysunki uzupelniono pltaniaEf i poleceniami dla lepszego utrwalenia rna-
terialu.

Niniejsz4 pozycje Zarzqd Gl6wny TKKF i autorka oddajq do rqk zar6wrlo kusant6w, jak
i rykladowc6w, rqajqc nadziejg, 2e okaie sig pomocnq w szkoleniu kadr instruktor6w rehea-
cji ruchowej.

Zyczliwe slowa hXtyki i uwagi przyslane do nas pozwol4 nar:r doskonalid warsztat dydak-
tyczny oraz wykorzystad je ewentualnie w nastepltym wydaniu.

autorka
Urszula Galecka Zarzqd Ghiwny TKI{F



UKT,AD SZKIELETOWY KOSCI

Rrc. 1. Rozw6j i uErost hoici

A - stadium chrzestne; B - kostnienie tEonu;
C-D - etapy kostnienia 6r6dchrzgstnego koici dlugich;

1 - chzqstka
2 - punkty kostnienia nasad
3 - jama szpikowa



lopalk€

kegi l9dzr,r,iowe

koSC miednicara

reK€r

Rrc. 2. Szhiald c*owizha



KREGOSI.,UP

Odcinek

Rrc. 3. Kr<Zoslup czlauieha. z bohu

1. Obok ryeulku dopisz ile ija.kich (nazwa) heg6w buduje poszczeg6lne odcinki krggoshrpa!
2. Zannu i podaj nazwy jego hzywizn?
3. Cz,'nno6ci krggosfupa:

Oddnsk
guziczny



slGiek stawowy g6ny

rzon kagu

Rrc, 4. Trpaurf hryA s4jtuf d 96ry

ryc. 5. Krea piersbur d g6ry i z bohu

wyrom p.pa@n6go

vyostet starlsy goFy

Rrc. 6. KreE pierciov,v od C6rr
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olw6r wycdd pop@€o

Rrc. 7. KrAg e2t4toury od g6rr

Rfc. L kag obmtourr od przxl.u

* I{rggoslup opr6cz kr9g6w buduj4 chrzg-stne krazki miedzvkrceowe. Przedstaw budowg krqz-
ka i jego tunk{e:



KT,ATKA PIERSIOWA

Rw, L Szhielet klarhi pi2rsiawej

1. Wymieri ko6ci tworzqce szkielet klatki piersiowej.

2. JaI &iel4 sig iebra?

3. Od czego zaleiy i co wptywa na spreiystoSc klatki piersiowej?

4. Funkcja Llatki piersiowqi:
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Rfc. 10. Szhiew hatuzJt r g6nuj

KONCZYNAGORNA

Rrc. 11. Szhiew droni

I I



KONCZYNADOLNA

* Jakie ko6ci tworza miednice?

st zdka * Ko6i miedniczq tworzq (ko6ciozrost) trry ko6ci - podaj ich nazwy:

nw, D, Szkizlzt honu:an! dnhEj

* Kt6re z ko6ci stopy to ko6ci stgpu?
Podkre6l nazwy tych ko6ci na
rysrmku.

72

KoSd dopy p|EFj od srony gzbl6tow6j



CZASZKA

Rtc. 14. Kodci cza"s*i z bohu

* Jakie ko6ci tworzq czg6t m6zgow4 czaszH?

* Jakie ko6ci tworz4 cz qAt twanow4 czaszlrjl?

Rjc. 15. Kosci enszhi od. przndu
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Bl,on5 wroknisla ioebki staMj

POI,ACZENIA KOSCI _ BUDOWA STAWII

Jana siawm abnd mdisa toebki srawowej

Rrc. 16. Schzmal bu.tuua stawu

Kt6re z niiej wymienionych skladaik6w budowy staw6w s4 stale, a kt6re niestale?

. powierzclurie stawove pokryte szklistq chrzqatk4 Etawowq uiatwiqjqcq ruchy, ponie-
wai zmniejsza ona do minimum tarcie przy plzesuwaniu sie jednej powierzchni stawowej
ko6ci wzglgdem drugiej. Ch*qstka stawowa ulega odwracalnej zDiaoie ksztaltu pod wpty-
wem wigkszego ucjsku. Powierzcbde starrowe mog4 by6 plaelie, wypukle (stano,Jri4ce
gl6wk9 stawowq) lub wklQsle (stanowiqce panewke €tawowq);

. torebka stawowa, bgd4ca oolonq l4cznotkankowq otaczaj4cq staw i odgraDiczajqpq go od
otoczenia. Sk]ada sig ona z poloiodej zewnetrzoie, mocniejozej blony wl6knietej i z polo-
ionej wewnetrznie cienkiej blony maziowej, kt6ra vydziela do jarny stawowej lepkq i 6li-
sk4 zmrriejszajqcq tarcie - mai etawowq;

. jama Btawowa, bQd4ca szczelinowatq przestrzeniq pomigdzy powierzchniami stawowymi
nypehriona mazi4;

. wiezadla atawowe, stanowiqce pasma tkanki lqcznej wl6knistej, biegh4ce najczFciej rra
torebce stawowej od jednej ko6ci do drugiej;

. obr4bek stawowJr, stanowiqcJr wal cbrzqstki wl6loistej, $ystepujqqr np. w stawie barko-
wyn. Znajduje sig on na brz egu panewki sts$owej i powoduje poglebienie paaewki oraz
ochronne gl6wki stawowej przed uderzeniarni;

. hiki atawowe zbudowane z chrzqstki wt6kniotej lub z tkanki lqcznej wl6knistej, stano-
wQce przegrodg dzielqc4 staF na dwie czgsci albo tworzqce przegrodQ czegciowq i te nazy-
wamy lgkotkami etawow5rmi.
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. Obok rysunk6w dopisz stopieri swobody stawu i wykonywane ruchy

WlQadlo podtu2n€ tyln.

wiQzdlo podftdno pzednie

Rtc. 17. Polqrzznie hrsg6w - stauy nied.zrkrygowe

Rrc. 18. Pnekftj przz2 stau ramienn!

R)tc. 19. Stau lokciob! otwartr od. przDd:tr



Ryc. 20. Pnehr6j przez stdw biodmw

Blona miQdzykctna

RN. 21. Otwarty staw halanaw

nfc.22. Ptzehrdj przez stauy stow
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UKT,AD MIESNIOWY

Ryc.23. Uhhd. w ihien mieiniowych uzgkdem dciegien (A- m. bftaianauaty, B m. dwugtnw,
C - n. dwubnudcou.ry, D - m. prosU, E n. pietzastr, F m. p6tpietznstr)

t7



. Narysuj (na podstawie prelekcji lub podrgcznika) przekr6j poprzeczny migSnia i opisz jego
mahostrukturQ:

. Przedstaw ro&aje klasy'likacji miqdru:
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TOPOGRAFIAMIESNI
MIESNIE GRZBIETU

- WARSTWA POWIERZCHNIOWA

Rfc. 24. Varctlta powierzahnibua nigdni grzbiatu

Rrc. . Warctuta pouietz.hniawd nipdni g?bietu
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WARSTWAGI,EBOKA

R r, 26. Gwoki tLvrsh'n miaini grzbian

Zapisz w punktach funkde mi96ni grzbietu
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TOPOGRAFIA MIESNI
MIESNIE GRZBIETU

- WARSTWA POWIERZCHNIOWA

RXc. 24. Warstwa pouienthnitua niasni gzbiatu

Rrc. 25. Vlarchtd pouipnahniowa niqini gzbiztu

19



WARSTWAGLEBOKA

Rw. 26. Gkbha wasdta niaini gnnidu

Zapisz w punktaah firnkqie mi96ni grzbietu

20



MIESNIE TULOWIA

R.fc. 27. Mi?4nie tul.owia od, stnnr bocaej

Rtc. 28. Mi6nie tutowia

2l



MIESNIE SZYI I GT,OWY

M. mosl,(wHbojczykMculkowy

Ryt. 29. Mi46nie szri

R!c. 30. Mi4nie mimicztv
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MIESNIE KONCZYNY DOLNEJ

Rfc. 31. Mi?6nic obreca konc4nf dnlnej
i udn od pftad.u

;1

Rtr. 32. M4dnie obreczf hnnrzfnf dalryi
i zrQiniz udt od trru

1. Jak dziel4 sig driQ6nie koficryny dolnej?

2. Miesnie uda dzialajq na staw biodrowy - w wykonariu jakich ruch6w uczestniczq poszcze-
g6lne miq6nie?
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Ryc. 33. M4iniz goleni od prndu Ry.35. Miginrz goleni z bohu

nrc. 34. MiQdnie goleni od. tylu
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Rrc. 36. Woka wattua mieSni goleni od tytu



. Na jakie stav,y &ialaiq miesnie podu&ia?

MIESNIE KONCZYNY G6RNEJ

M. €miennotbmlmiowy

M. pcldnlk poni.nio*y

Rrc. 37. MiAinb hn:fiEnr g6nuj



Rrc. 38. Mia.4nie mnicnin. od stmny bcaej
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Rtr. 39. Mi4lnie fttmienia i loparhi od pradu



I

M. Emleni@proml€niowy

M. pbsto{vnlk pomieniowy

M. prcto/nik prqnimiowy

M. odwo.l2i.iEl dtugi kduka

M. pGiomik k6th poLa

M, prcstownik dlugi p€16

fuc. 40. Miainic przzdmmi.enia od stronf bocznej

M, zginae pMienio$y

Rrc. 41. Mieinia ptz2dranizniz



RUCHY I WYKONUJACE JE MIESNIE
. Wpisz do poniiszej tabeli aaary znaaych Ci z ryBunk6w i Lsiq?ki ui96ni uczeshiczqgycl

w wykon5maniu ruch6w:

prosto$anie tulowia
(w ptaszczyinie strzalkowej)

zgutaule nauueDta

zglranre przedianrrerua

innniefttu

zgiaanie podu&ia

rgin.nie tulowia
(w plaszczytnie strralkowej)

Droslltsallle taDlerDa

pro8towanie przedramieDia

prcstowanie uda

proatowanie podudzia



UKT,AD POKARMOWY

Ryc. .12. Schemat budnwy uktad,u pokormowego

tr\rnkcje'rLladu pokarmowego:
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RJc.43. Pluca widnane od prndu

UKT,AD ODDECHOWY

Ryc. 44. Oshrzelih kowowy (czs46
pCcher4h6w plucnych opleciona natzyniami
h r w io no 6 tL! mi w ios o t! oA tni )

Pojemno66 pluc

Podczas oddychania w spoczJmku z czgsto6ciq 1,1-18 cykl6{ oa minutq przy kaidym wdechu
naplywa do pfuc 350-500 ml powietEa. Nazr.wa sie ono powietrzem oddechowym. Ilo66 po-
wietrza, kt6q moinajeszcze pobra6 po wykonaniu przecietnego wdechu, wynosi ok. 2500 ml
i stanovri powietpe dopeloiqi4ce.

RJc. 45. kawa. itustrujqa zniany pojennoici pluc

Powietrze zapasowe jest to ilo66 powietrza, kt6re moina usunq6 z pluc po wykonaniu
przecigtnego wydechu (ok. 1000 ml). Cze6d pozostal4, nie dqjqcq siq usun46, naz}'wamy powie-
trzem zalegaj4cym (1200 nrl). Suma powietrza oddechowego, dopelniajqcego i zapasoq'ego
eynosi ok. 4000 tnl i obe6la pojernno66 iyciowq pluc. Ze wzglgdu na powietrze zalegajqce
pojemno66 calkowita pluc nie r6wna sie pojemno6ci iyciowej, Iecz jest wieksza i wlmosi ok.
5200 rn.

Z 500 r powietMa pobranego w czasie przecietnego wdechu tylko ok. 360 rl]l dostaje sie do
pecherzyk6w plucnych. Pozostale 140 rll zalega \a'drogach oddechowych, wypelniaj4c tzw.
przestrzei martwq i nie bierze udzialu w wlndanie gazowej. Pojemao66 pluc mierzymy spi-
rometrem.
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GRUCZOLY DOKREWNE

Rfc. 46. Schznat tuznieszzenia grucbl6u d,ohrcu)nych

Hornony

Ilormony to endogenne (\aytwarzane w organizmie) zwiqzki organiczne regulujqpe i koor-
dynujqce funkcjooowaaie narzqd6w oraz zapewniajqce Btalo6d skladu 6rodowiska wewnetrzne-
go organizmu. Spelniajq funkcjQ podobnq do ukladu nerwowego i pozostajq z Dim w 6cislym po-
wiqzaniu czynno6cioE].D. R6inice w dzialaniu ukladu dokrewnego i ulladu nerwowego spro-
wadzqj4 sie do szybko6ci i czasu oddzialywania na kom6rki docelowe.
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Czynniki hanuj4@ podMsoza

/

Homonv stofodde - :
nao^eniv I vrcxsvna

a2

Rrc. 47. Sctunar ilu.strujqq c4nnoici w|dri?lnicx pr4sodhi



UKT,AD KRAZENIA
Uklad hqijenia (sercowo-oaczyniowy) tworzy serce i nacz5nda lirwiodo6ne - tgtnic€, iyb

i naczJmia wlosowate. Poilaj ich h6tkq cl€ra.kterygttke:

Tgtnice:

bvtv,

NaczJmia wlosowate:

Rtc. 48. Vlidah serca z pntdu

RJtc. '9. Serce od strony tylrc-dnlrcj



R)p. 50. BulDue serca. Str"ilhi pohaaiq hieru.nhi preptyuu ktwi

\ / ' �
hahNoio

"kqr*F 6kcli s€@

\ / 

Ad€m'@

I

L-
t

I
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Rrc.51. SchznAt odrodkouej kontrcli pra.7t Eerca



Telii@ s2ylna wspoha PFwa

Ter'i6 podobojeykM P€wa

Ter'i6 szyjna zewnetr2.a

Tet € szyjna w€MQt zna

Terti€ sdna wsp6ha leM

Tehi€ podobojeykM l4a

Teai@ pisz@d(M ptudnla

Tehi6 piszed(re lyha

Tet i@ biodrc@ zqnqlrzna

Rrc. 52. Gt6wu ktnire hryientu duiAo



zyla €ml€nncli,owtua ls.
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Rrc. 53. GttutE zytJ hrqipnilr d.dzgo



Tehl€ szyjna cp6lna p€@

TQliica PodobojeykM PEM

Tqtni€ rtna 2eMerzna

Teti€ szyjna Melrzna

Tebi€ s4na wsp6lna lewa

T9bri€ podobojeylM lda

TQhl€ p6zedNa pzednia

TQlnlc€ pised@a t'4na

TeLi@ biodrom z*nerzna

Ryc. 52. Gl6wnc tehice kryianit durao



UKT,AD LIMFATYCZNY

Ry(. fu. Roznieszczenie waznQjszych wqzldw

* \,Y\\

Funkcje ukladu limfatycznego: Rrc. 55. Budowa wezta i nor4nia chlonnego



UKT.,AD NERWOWY
. Gl6wne zadania ukladu nerwowego to:

. Jak dzieli sie uklad nerwow?

r Przedetaw porlzial o6rodkowego ukladu nerwowego:

. Przedstaw po&ial obwodowego ukladu derwovegoi
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Efc. 56. M6zgouie - uidoh od. stronr prawej

SkzyzNanie wokowe
Lejek

fuc. 57. Pouierrhnia pr46rcdhow.r ru'zgu

OaFdek psychoruchdly

osrcdek uwagi i koordynacji

zaket

Os@dek ruchdw grlak osycn

OSEdek stuchu

Ryc. 58. Lokalizocja oirodk6w horowxch

od€ntacji i k@.dynacji tuchu

Osrodek eucia niQsniowego
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NeM stEalkowy Bpdny

Nefr sk6ny rydki bo@ny

40

Rrc. 59. Nerwy rd.zzniowe



Rrc. 56. M6zAowb - bid.ok od stu)ry prduej

Skzyzowanie Mokowe
Lejek

Rrc. 57. Pouierthnin przXirod,kowa ruiz4u

Ogodek ruchow! Ogodek euaa
Osrcdek psycnotuchowy

Osod€k uwagi i k@rdynaqi
ocodek ruch6w galek @nych

O6rodek stuchu

Rrc. 58. Iakolizacja oirodh6w kotou,ych

ongnbcji i k@dy.a6ji tuchu

Osrcdek aucia mie6niorego
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N€M stzalkwy wspdlny

Netu skdmy tdki boony

40

Rrc. 59. NenLy dzznioue



0tD

N. bledny (X)

Ryc. 60. Rozniesaze\ic nerw6w cza.szkourych. Kolorcm czzruonw oznaczont rcruf ruchDue, koloren
niebieshim - n?ru,., czucinue

l "
t
l l

{
\
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rrKr-,AD AUTONOMTCZNY CZEse WSP6LCZTTLNA
- topografra o6rodk6w i dzialanie

I
I

T h l

sq@ -7

Th XII

L I

L l

t  l

Zrcle pi66io@. tedzwtore

fuc. 61. Schanat mznie;zzenin oircdk6w i zwoj6w onz pzabbgu r!)l6hizn wsp6tcztlnrch (C - szrjnr
BepEnt fdania, Th - piaEiaw segnznt rdania, L - kdzuiour segnznt rdzenia)
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UKT,AD AUTONOMICZNY
_ CZESC PRZYWSPOLCZULNA
- topogralia o6rodk6w i dzialanie

> - - - - - - - - - -

Slani.nka podiezykM ) - _ _

Slinianka pod2uchwea >- 
' _

Kon@wy odci.ek ielil

PQdez moeowy

Rrc. 62. Schenrnt nniesxzinia o6rcdh6w i zntoj6w oraz przebiegu wl6kien przllasp6hzulnrch (C -
s4jnr segnAnt rdzania" Th - piersiowr segnznt fizenia, L - ledtuiowy segnent rdzenin, S - kqrzowy

sepent rdzenia)

) - - - - - - - - - -

Zw6j skrzydlowrpodnlebienny

]  \  N . X

z o h d e k  > - - -

J e l i t a  > - - - -

w a t r o b a  > - - - -

T z u s r k a > - - - -

N e f t i  > - - - -
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SPIS TRESCI

UKLA-D - szkieletowy
- mi96niowy ... . . . . . . . . . . .
- pokarmowy ... . . . . . . . . .
- oddechowy ... . . . . . . . . . .

Gruczoly dokrewne ..
UKI,AD - kr4ienia ..

limfatyczny .........--....
- nerwowy ... . . . . . . . . . . . . .
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