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Kora mózgowa 

Można wyróżnić trzy główne rodzaje aktywności 
związanej z korą mózgową: 

•aktywność umysłowa, np. pamięć, inteligencja, poczucie 
odpowiedzialności, myślenie, rozumowanie, poczucie 
moralne i uczenie się, 

•percepcja czuciowa, tj. odczuwanie bólu, ciepłoty, 
dotyku, bodźców wzrokowych i słuchowych, smaku i woni 

•inicjowanie i sterowanie skurczami mięśni szkieletowych, 
a zatem świadomymi ruchami. 



Budowa mózgu 



Płat potyliczny 
Funkcje: 
•widzenie, analiza koloru, ruchu, kształtu, głębi, 
•skojarzenia wzrokowe, ocena 
•decyduje czy wrażenie jest analizowane i jaki jest jego priorytet 
Wyniki uszkodzeń płata potylicznego: 
•dziury w polach wzrokowych (skotoma), 
•trudności w umiejscowieniu widzianych obiektów, 
•halucynacje wzrokowe, niedokładne widzenie obiektów, widzenie 
aureoli, 
•trudności w rozpoznawaniu kolorów, 
•trudności w rozpoznawaniu znaków, symboli,  
•trudności w rozpoznawaniu rysunków, 
•trudności w rozpoznawaniu ruchu obiektu, 
•trudności z czytaniem i/lub pisaniem. 



Płat skroniowy 
Funkcje: 
•zakręt górny i wieczko: słuch muzyczny, fonematyczny i wrażenia dźwiękowe 
•obszar Wernickego-rozumienie mowy, gramatyka, prozodia 
•zakręt dolny: rozpoznawanie obiektów, kategoryzacja obiektów, pamięć werbalna, 
zapamiętywanie 
•część podstawna: analiza zapachów  
Wyniki uszkodzeń płata skroniowego: 
•zaburzenia słuchu, rozumienia mowy i percepcji dźwięków, 
•zaburzenia wybiórczej uwagi na bodźce słuchowe i wzrokowe, 
•problemy w rozpoznawaniu widzianych obiektów; trudności w rozpoznawaniu 
twarzy,  
•upośledzenie porządkowania i kategoryzacji informacji werbalnych, 
•lewa półkula -trudności w rozumieniu mowy (afazja Wernickego), 
•uszkodzenia prawej półkuli mogą spowodować słowotok, 
•trudności w opisywaniu widzianych obiektów, 
•zaburzenia pamięci -amnezja następcza, problemy z przypominaniem, 
•zaburzenia zachowań seksualnych, 
•zaburzenia kontroli zachowań agresywnych. 
 



Płat ciemieniowy 
Funkcje: 
•część górna: czucie dotyku, temperatury, bólu, umiejscowienie wrażeń czuciowych, 
•prawa część dolna: orientacja przestrzenna, układ odniesienia na podstawie wrażeń wzrokowych, 
•lewa część dolna: modelowanie relacji przestrzennych ruchów palców, 
•pomiędzy i część przyśrodkowa: celowe ruchy, integracja ruchu i wzroku, 
•manipulacja obiektami wymagająca koordynacji i wyobraźni przestrzenno/ruchowej, 
•rozumienie języka symbolicznego, pojęć abstrakcyjnych, geometrycznych. 
Wyniki uszkodzeń płata ciemieniowego: 
•całkowita niepodzielność uwagi, niezdolność do skupiania wzroku (apraksja wzrokowa), 
•trudności w orientacji przestrzennej, trudności w integracji wrażeń wzrokowych w całość, 
•niezdolność do celowego działania wymagającego ruchu (apraksja), problemy w troszczeniu się o siebie, 
•prawy -brak świadomości niektórych obszarów przestrzeni i części ciała (jednostronne zaniedbanie), 
•trudności w liczeniu (dyskalkulia) i matematyce, zarówno algebrze jak i geometrii, 
•niezdolność do nazwania obiektu, 
•niezdolność do umiejscowienia  słów pisanych (agrafia), 
•problemy z czytaniem, 
•niezdolność do odróżnienia kierunków: lewa-prawa, 
•trudności w koordynacji ruchu oczu i rąk, 
•anozagnozja, zaprzeczanie niesprawności, 
•trudności w rysowaniu, 
•trudności w konstruowaniu obiektów, 
•zaburzenia osobowości . 



Płat czołowy 
Funkcje: 
•część górna -funkcje ruchowe, pierwotna kora ruchowa, kora przedruchowa, dodatkowa kora ruchowa 
pamięć wyuczonych działań ruchowych, nawyki, specyficzne schematy zachowań, wyrazy twarzy, 
•lewy płat -obszar Brocka (mowa), 
•pola czołowe oczu (ruch gałek ocznych zależny od woli) 
•część przedczołowa: "zdawanie sobie sprawy„ planowanie i inicjacja działania w odpowiedzi na zdarzenia 
zewnętrzne, oceny sytuacji przewidywanie konsekwencji działań -symulacje w modelu świata konfromizm 
społeczny, takt, wyczucie sytuacji analiza i kontrola stanów emocjonalnych, ekspresji językowej uczucia 
błogostanu (układ nagrody), frustracji, lęku i napięcia, 
•lewy płat -kojarzenie znaczenia i symbolu (słowa), kojarzenie sytuacyjne pamięć robocza, wola działania, 
podejmowanie decyzji, relacje czasowe, kontrola sekwencji zdarzeń część podstawna, kora okołooczodołowa. 
Wyniki uszkodzeń płata czołowego: 
•utrata możliwości poruszania częściami ciała, afazja Brocka 
•niezdolność do planowania wykonania sekwencji ruchów 
•niezdolność do działań spontanicznych, schematyczność myślenia 
•"zapętlenie", uporczywe nawracanie do jednej myśli 
•trudności w koncentracji na danym zadaniu, problemie 
•niestabilność emocjonalna; zmiany nastroju, zachowania agresywne 
•lewy płat -depresja, prawy –zadowolenie 
•prawy tylny -trudności w zrozumieniu kawałów i śmiesznych rysunków, 
•preferencje dla niewybrednego humoru, zmiany osobowości 



Móżdżek 
Funkcje: 
•koordynacja ruchów celowych, 
•utrzymanie równowagi, 
•regulacja napięcia mięśni, 
•pamięć niektórych odruchów, 
•wpływ na ruchy oczu. 
Wyniki uszkodzeń móżdżka: 
•brak koordynacji ruchów (asynergia); niezgrabność; brak precyzji ruchów, 
•problemy z utrzymaniem normalnej postawy ciała; zaburzenia równowagi, 
•trudności w ocenie zasięgu i momentu zatrzymania ruchu; trudności w łapaniu 
obiektów, 
•niezdolność do wykonywania szybkich ruchów naprzemiennych, drżenie ciała, 
•potykanie się, tendencja do przewracania i "chodzenia na szerokich nogach,„ 
•słabe napięcie mięśni, 
•niewyraźna mowa, 
•gwałtowne ruchy gałek ocznych. 



 



Dwie półkule mózgu rządzą zgodnie 

Lewa i prawa półkula mózgu komunikują się ze sobą 
przez ciało modzelowate, most zbudowany z milionów 
komórek nerwowych. Lewą połową naszego ciała rządzi 
prawa część mózgu i na odwrót. Lewa półkula panuje 
nad myśleniem logicznym i mową.  

Prawa rozpoznaje muzykę, miejsce rzeczy w 
przestrzeni, zna się na aluzjach, 
przenośniach, dowcipie. 

 



Percepcja 

•Na spostrzeganie zasadniczy wpływ ma KONTEKST. 

•A poza tym: nastawienie, doświadczenie, emocje.  



Fazy percepcji 
 

•detekcja –czy bodziec jest obecny czy nie? 
(możliwe błędy dwojakiego rodzaju: fałszywe 
alarmy –odbiór bodźca tam, gdzie go nie ma; 
przeoczenia –uznanie bodźca za nieistniejący); 
•rozpoznanie –stwierdzenie znajomości, bez 
możliwości nazwania bodźca;  

•identyfikacja –pełna identyfikacja bodźca 
(rozpoznanie + nazwanie)  



Ćwiczenie 1. 
W poniższym ciągu liter proszę odnaleźć ukryte wyrazy, np. TRUSWPIESASDOIAJSD. 

Kladplwzkopertazwofryzjerpolzulwtrezsapaportw
asgłośswiugłaśnizplgłośnikgreowaddawosefaprez
ydenpapremiazenonzarbrpkcharewakepopióroda
dekawaplmakwertdomzlenusufit2zerozwerklamk
aerbuezdefebutwaokuklarytrekrestółzwerklnrolan
zdopogyklwteatrqwczekkeczurządptaaptakidespo
deskaprogrambzno8unszufladaser 



Kladplwzkopertazwofryzjerpolzulwtrezsa 

paportwasgłośswiugłaśnizplgłośnikgreow 

addawosefaprezydenpapremiazenonzarb 

rpkcharewakepopiórodadekawaplmakwer 

tdomzlenusufit2zerozwerklamkaerbuezde 

Febutwaokuklarytrekrestółzwerklnrolanzd 

opogyklwteatrqwczekkeczurządptaaptakid
espodeskaprogrambzno8unszufladaser 



Ćwiczenie 2. 
ŻÓŁTY NIEBIESKI POMARAŃCZOWY 

CZARNY CZERWONY ZIELONY 

FIOLETOWY ŻÓŁTY CZERWONY 

POMARAŃCZOWY ZIELONY CZARNY 

NIEBIESKI CZERWONY FIOLETOWY 

ZIELONY NIEBIESKI POMARAŃCZOWY 



Ćwiczenie 3. 
Zdognie z nanjwoymszi baniadmai perzporawdzomyni 
na bytyrijskch uweniretasytch nie ma zenacznia 
kojnoleść ltier przy zpiasie dengao sołwa. Newajżanszjie 
jest to, żbey prieszwa i otatsnia lteria była na siwom 
mijsecu, ptzosałoe mgoą być w niaedziłe i w dszalym 
cąigu nie pwinono to sawrztać polbemórw ze 
zozumierniem tksetu. Dzijee się tak datgelo, że nie 
czamyty wyszistkch lteir w sołwie, ale cłae sołwa od 
razu. 



Ćwiczenie 4. 
Proszę policzyć prostokąty i kwadraty na poniższym rysunku. 



Uwaga –podsystem orientacyjny 

•„Uwaga jest zawładnięciem przez umysł jednego z obiektów 
naszego strumienia świadomości. Jej istotą jest skupienie, 
koncentracja i świadomość. Implikuje ona rezygnację z 
pewnych myśli po to, by efektywnie radzić sobie z innymi.” 
•Współcześnie uwagę określa się jako proces koncentracji na 
jednym zadaniu czy źródle bodźców pomimo działania 
bodźców dystrakcyjnych. 



•Uwaga to proces częściowo automatyczny, np. 
zwrócenie uwagi na ładną blondynkę 
/przystojnego blondyna (uwaga mimowolna), 
bądź sterowany przez wolę, np. wybór osoby, 
której słuchasz (uwaga dowolna). 



Funkcje uwagi 
•Selektywność –umiejętność wyboru jednego 
bodźca (źródła stymulacji) kosztem innych, 

•Czujność -zdolność długotrwałego oczekiwania 
na pojawienie się ściśle określonego bodźca, 
zwanego sygnałem, a ignorowanie pozostałych 
bodźców, zwanych szumem. 

•Przeszukiwanie -systematyczne badanie pola 
percepcyjnego w celu wykrycia obiektów 
spełniających założone kryterium. 



Pamięć  



Dlaczego zapominamy? 
•Hipokamp odgrywa kluczową 
rolę w kształtowaniu pamięci 
długotrwałej, a jego uszkodzenie 
zarówno u ludzi, jak i u zwierząt 
skutkuje znacznym 
upośledzeniem uczenia się i 
zapamiętywania. 
•Kiedy informacje zostaną 
zapisane w neuronach, hipokamp 
musi „zadecydować”, czy 
przechować je tylko przez chwilę 
w pamięci krótkotrwałej, czy 
zachować na dłużej, nawet na 
całe życie, w pamięci 
długotrwałej. 



 

•Nowe informacje –np. usłyszane właśnie 
nazwisko –rejestrowane są i przetwarzane 
w przedniej, zaawansowanej części mózgu 
zwanej korą przedczołową. Potem wędrują 
właśnie do hipokampu, skąd albo są 
usuwane (w czasie od kilkunastu sekund do 
kilku minut po dotarciu informacji do 
mózgu), albo kodowane w nowych 
neuronach pamięci w zakręcie zębatym. 
Następnie neurony te przemieszczają się w 
różne miejsca w mózgu. 



Co więc sprawia, że jedne wspomnienia zostają w nas na 
całe życie, a inne –jak się wydaje ulatują z pamięci? 

•Kluczową rolę odgrywa człowiek, bo to my, 
właściciele wspomnień, jesteśmy odpowiedzialni 
za to, jak długo się one utrzymają.  

•Mózg działa jak mięsień. Im bardziej go 
eksploatujemy, tym jest większy i bardziej 
złożony. 



Trening czyni mistrza! 



Techniki psychologiczne wspomagające 
pamięć 

•odnoszenie nowej informacji do tego co jest znane, 

•tworzenie niezwykłych skojarzeń (łatwiej zapamiętać 
bodźce charakterystyczne, na które zwracamy uwagę) 

•metoda miejsca (odnoszenie danej listy do 
fragmentów mebli, pokoju itp.) 

•mnemotechniki –kombinowanie porcji informacji w 
akronim bądź wyrażenie  

 

Rzym 753 r. –„Na siedmiu wzgórzach piętrzy się Rzym” 



ĆWICZENIE 1. –nauka języków 

Masz 4 minuty, by 
zapamiętać 16 gwarowych 
rzeczowników z kategorii 
jedzenie. Przejdź potem na 
stronę odpowiedzi i w ciągu 
dwóch minut postaraj się je 
sobie przypomnieć. Jeden 
punkt dostajesz za każdy 
bezbłędnie napisany wyraz, 
pół za drobne pomyłki. 



ĆWICZENIE 2. –zapamiętywanie listy słów 
• Masz dwie minuty, 
by nauczyć się tytułów 
filmów, które w latach 
1940-1955 dostały 
Oscara w kategorii 
najlepszy film roku. Na 
przywołanie ich 
tytułów z pamięci masz 
kolejne dwie minuty. 
Za każdą dobrą 
odpowiedź przyznaj 
sobie jeden punkt. 



ĆWICZENIE 3. –pamięć wizualna 

•Twoim kolejnym zadaniem jest zapamiętanie 12 znaków używanych 
przez amerykańskich hobos. Hobos to XIX-wieczni włóczędzy, którzy za 
pomocą sekretnych symboli malowanych na płotach lub drzwiach 
przekazywali sobie ważne informacje. Masz dwie minuty, by przyjrzeć 
się znakom, i dwie kolejne, by przerysować je z pamięci. Za każdy 
dobrze zapamiętany symbol przyznaj sobie jeden punkt. Za drobne 
błędy daj sobie pół punktu. 



ĆWICZENIE 4. –zapamiętywanie 
przedmiotów 

Masz dwie minuty, by przyjrzeć się dokładnie 10 
przedmiotom. I dwie kolejne, by wypisać z pamięci tyle 
obiektów, ile zdołałeś zapamiętać. Za każdy dobrze 
zapamiętany przedmiot należą ci się dwa punkty. 



WYNIKI 



Jak żyć, by łatwiej chłonąć wiedzę i 
zapobiegać dekoncentracji? 

•ODPOWIEDNIA DIETA, 

•ODPOWIEDNIA ILOŚĆ SNU, 

•AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA, 

•HIGIENICZNY TRYB ŻYCIA. 



Zadbaj o kondycję mózgu 

• Mózg człowieka do prawidłowego 
funkcjonowania potrzebuje odpowiedniej diety 
bogatej w węglowodany, proteiny, tłuszcze oraz 
witaminy A, C, E i wszystkich z grupy B. Zbyt 
długie przerwy w dopływie energii powodują 
osłabienie koncentracji i logicznego myślenia. 



Mózg składa się w większości z wody i tłuszczu, dlatego te 
dwa składniki są niezbędne do jego prawidłowej pracy. 
Kwasy tłuszczowe omega-3 poprawiają ukrwienie mózgu i 
polepszają przepływ bodźców nerwowych między istotą 
białą i szarą.  
Źródłem kwasów omega-3 są przede wszystkim: 
•tłuste ryby, tj. łosoś, makrela, śledź, halibut, 
•orzechy i migdały, 
•awokado, 
•siemię lniane, 
•olej lniany i rzepakowy. 



•Bardzo ważna jest proporcja kwasów omega-3 do 
omega-6, gdyż nadmiar omega-6 niweluje działanie 
omega-3. Odpowiedni stosunek kwasów 
tłuszczowych z rodziny n-3 do n-6 powinien wynosić 
ok. 1:5, gdy tymczasem w diecie przeciętnego 
Polaka stosunek ten wynosi nawet 1:30. 



 

•Jeśli tłuszcze, to także lecytyna. Jest to tłuszcz 
złożony należący do grupy fosfolipidów, który 
poprawia koncentrację.  

Znajdziemy ją w takich produktach jak: 

•żółtko jaja, 

•soja, 

•wątróbka, 

•orzeszki ziemne 

 



• 80% mózgu to 
woda, dlatego 
od niej zależy 
szybkość i jakość 
myślenia. 
Wystarczy 
zamienić słodkie 
napoje 
gazowane na 
wodę mineralną, 
a mózg odpłaci 
Ci sprawniejszym 
myśleniem i 
lepszą 
koncentracją. 



Pamiętaj! 
•Staraj się jeść codziennie ciemne pieczywo razowe i produkty z 
pełnego ziarna (np. brązowy ryż).  
•Na drugie śniadanie i na podwieczorek jedz owoce. Do obiadu 
koniecznie zjadaj sałatkę z mieszanki świeżych warzyw. 
•Nie zapominaj o tłuszczach rybnych i roślinnych. Pij dużo wody 
mineralnej -wspomaga przemiany biochemiczne w mózgu.  
•Ruszaj się, ćwicz, a przynajmniej spaceruj! Oddychaj świeżym 
powietrzem. Wzbogacisz krew w tlen, która go dostarczy mózgowi. 
Nawet najbardziej zdrowe posiłki bez dostatecznej ilości tlenu nie 
wystarczają do sprawnego funkcjonowania pamięci. Jego brak 
zabija szare komórki, które się nie odradzają. 
•Wysypiaj się. Nieprzerwany nocny sen również zapewnia 
odpowiednie dotlenienie. Podczas snu organizm osiąga stan 
naturalnego odprężenia. Już 72 godziny bez snu wyniszczają mózg. 



Włącz myślenie  
•Siemię lniane, czyli nasiona lnu, to najbogatsze źródło lecytyny, cynku 
i cennych kwasów tłuszczowych omega-3.  
•Dynia zawiera błonnik, fosfor, potas, wapń i magnez oraz nieco 
witamin C i z grupy B. Jej cennymi składnikami są też kwasy: 
pantotenowy, asparginowy i nikotynowy. Sprawiają, że umysł pracuje 
na wysokich obrotach, polepsza się pamięć i zdolność koncentracji. 
Pestki dyni pomagają usuwać toksyny i działają zbawiennie na system 
nerwowy. 
•Winogrona usprawniają proces dotlenienia mózgu i zwiększają 
chłonność umysłu. Oprócz potasu zawierają żelazo i magnez oraz sporo 
witamin, m.in. niacynę.  
•Śliwki zawierają usprawniający krążenie potas, błonnik pomagający 
się pozbyć toksyn oraz witaminy B1 i B3, które łagodzą stres i 
korzystnie wpływają na pracę mózgu.  
•Warto też sięgnąć po preparaty z żeń-szeniem i miłorzębem. I nie 
zapominajmy, że zielona  herbata ożywia lepiej niż kawa. 



Sen a praca mózgu 
Sen to kolejny czynnik poprawiający naszą pamięć. 
Podczas snu wzmacniają się połączenia miedzy 
neuronami, nasz mózg się dotlenia i odpręża. Nocny 
wypoczynek sprawia, że informacje, które zdobyliśmy w 
ciągu dnia zostają posegregowane i zapamiętane. 



Gdy mózg nie śpi 
Niejednokrotnie nie zdajemy sobie sprawy, jak 
ogromne skutki ma pozornie błahy brak snu na 
nasz organizm. Upośledzona zdolność oceny, 
trudność w skupieniu uwagi, niewłaściwe 
reakcje na informacje, brak płynności słownej, 
skłonność do podejmowania niekoniecznego 
ryzyka, upośledzone myślenie twórcze, 
spowolnienie reakcji, zwiększenie liczby błędów. 



Dziękuję za uwagę 

mgr Katarzyna Gutowska-Bąk 
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