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wypowiedzianego zdania,  odpowiada za 

Zaskakującym może wydawać się fakt, że tak niewielki narząd zużywa tak ogromne pokłady 
energii . Mózg stanowi tylko 2 procent masy przeci
20 procent pozyskiwanej przez organizm energii.
oraz odpowiedni poziom glukozy. 
nieodwracalnego uszkodzenia mózgu
organizmu. Nie zawsze jest to zależne od nas, ale częściowo mamy wpływ n
odżywiamy, jaki tryb życia prowadzimy, 

Mózg waży około 1200 -1400 g, u kobiet jest lżejszy, 
mężczyzn z reguły cięższy. Inteligencję 
biorąc pod uwagę obwód czaszki. 
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Na szczęście czasy te minęły i poziom inteligencji określony może 
testom, badającym nie tylko wiedzę ale i poziom inteligencji pozawerbalnej.
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Mózg stanowi główne centrum dowodzenia organizmu. 
To on zawiaduje wszystkimi najważniejszymi 
procesami w naszym organizmie. reguluje temperaturę 
ciała, reguluje ciśnienie krwi, odpowiedzialny jest za 
regulację rytmu dobowego, za nasz nastrój i motywację 
do działania.  

To jedyny organ, który potrafi dokona
a dzieje się to poprzez regulację rozchwianych 
parametrów. W przypadku zagrożenia 
mózgu, centralny układ nerwowy 
ciśnienie krwi, dbając o to, by nie doszło do 
niedokrwienia a w konsekwencji do obumarcia tkanek.

odpowiedzialny jest za formułowanie  każdej
odpowiada za nasze emocje i większość naszych działań. 
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Mózg jest złożonym organem, wyodrębnić można w nim półkule, płaty i struktury. 

Półkule mózgowe są równie ważne w funkcjonowaniu człowieka – jednak każda z nich odpowiada 
za inne zdolności – w zależności od naszej lateralizacji. Czynności mowy- takie jak rozumienie, 
mówienie, dobór słów zlokalizowane są zazwyczaj w półkuli kontrlateralnej czyli przeciwnej do 
naszej lateralizacji. Jeżeli jesteś osobą praworęczną to prawie ze 100% pewnością półkulą 
dominującą dla mowy będzie lewa a prawa półkula odpowiadać będzie za artystyczną stronę 
twojego funkcjonowania. U osób leworęcznych w zależności od tego, czy były przestawiane na 
praworęczność czy nie, półkulą dominującą dla mowy jest zazwyczaj półkula prawa.  

Płaty odrywają bardzo ważną rolę w  rozumieniu słyszanego tekstu, w budowaniu wypowiedzi 
zarówno tych tworzonych w myślach jak i realizowanych na głos. 

 
Płat czołowy odpowiedzialny jest za planowanie, podejmowanie działań  i za 
produkcję mowy. Konsekwencją jego uszkodzenia mogą być zaburzenia 
zachowania – tzw. rozhamowanie, zaburzenia mowy czy trudności z 
zainicjowaniem ruchu a także niedowłady kończyn.  
 

Płat skroniowy pozwala na odbiór i tzw. dekodowanie usłyszanych informacji 
czyli umożliwia zrozumienie słyszanych tekstów.  

 
Płat ciemieniowy odpowiada za orientację wzrokowo-
przestrzenną.  W tej okolicy zlokalizowane są także nazwy. W przypadku 
uszkodzenia okolicy ciemieniowej a raczej styku płatów można 
zaobserwować u pacjentów trudności ze znalezieniem słów. Nie ma to nic 
wspólnego z pamięcią, gdyż mimo dobrej pamięci wydarzeń, chory nie potrafi 

przypomnieć sobie nazwy przedmiotów nawet dobrze mu znanych.  Uszkodzenie, zwłaszcza 
obustronne, może skutkować apraksją – czyli niemożliwością wykonania celowego ruchu. 
 
Płat potyliczny pozwala na prawidłowy odbiór bodźców wzrokowych. 
Obustronne uszkodzenie może doprowadzić do tzw. ślepoty korowej – chory 
nie widząc uważa, że nie ma  problemów wzrokowych, Taki stan określany 
jest jako halucynacje wzrokowe. 

 
Najniżej w czaszce położony jest móżdżek. To on określany jest mianem 
drugiego mózgu czy mózgu gadziego. Odpowiada za podstawowe funkcje 
utrzymania równowagi oraz za koordynację oddechu podczas mówienia. 
Dzięki prawidłowemu funkcjonowaniu mowa jest wyraźna i płynna. 

Najnowsze badania dowodzą, ze móżdżek może także odpowiadać za 
programowanie mowy, gdyż połączony jest bezpośrednio z tzw. obszarem mowy.  
 
Niespełna 25 mm długości pień mózgu stanowi najważniejszą część mózgu. To on 
reguluje oddechem, temperaturą i podstawowymi funkcjami życiowymi człowieka. 
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