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Słuch -> zmysł:  

- komunikacja i  poznawanie otoczenia, ochrona przed zagrożeniami, rejestracja zmian 

w środowisku  

- współdziałanie i uzupełnianie wrażeń odb. przez inne receptory  

- ucho prawe -> dominuje w percepcji  
dźwięków mowy 
 
- ucho lewe -> dominuje w odbieraniu 
zależności przestrzennych dźwięków i 
sygnałów muzycznych 
 
- słyszenie obuuszne  -> lokalizacja 
źródła dźwięku, selektywne słuchanie 
(koncentracja uwagi na dźwięku z 
konkretnego źródła), lepsze 
rozumienie  w hałasie, utrzymanie 
równowagi słuchowej pomiędzy 
dwoma uszami = słyszenie 
stereofoniczne 



częstotliwość  

Słuch -> zmysł:  
- odbieranie fal dźwiękowych(zmiany gęstości i ciśnienia rozchodzące się w ośrodku w postaci fali podłużnej, towarzyszą im drgania cząst. ośrodka) = dźwięków 

= drgania cząstek powietrza 
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częstotliwość  
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Bardzo czuły! 

częstotliwość = ilość drgań/sec 

-zakres słyszalności -> (16)20–20.000 Hz 

-najw. czułość          ->  1000–3000 Hz 

-zakres częstotliwości ludzkiej rozmowy  -> 100–

8000 Hz 

-niskie tony-basy -> 20 Hz, wysokie tony-soprany 

20.000 Hz 

-rozdzielczość częstotliwościowa ucha  ->  1 Hz przy 

1000 Hz 



    Człowiek: 

- próg słyszalności -> 0 dB 

- próg bólu  -> 110-140 dB (śr. 130 dB) 

- uszkodzenie słuchu -> 140(-160) dB (drgania narządów 

wewn. -> choroby, śmierć) 
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Infradźwięki -> zagrożenia (najbardziej szkodliwe narażenia na infradźwięki wytworzone sztucznie): 

 

Granica bólu i próg odczuwania wrażeń pochodzących od infradźwięków -> jak dla dźwięków słyszalnych 

- do 120 dB -> krótkie oddziaływanie nieszkodliwe; długie oddziaływanie???? 

- od 120 do 140 dB -> uczucie zmęczenia i niewielkie zaburzenia procesów fizjolog. 

- od 140 do 160 dB -> krótkie (nawet 2 min.) działanie: zachwiania równowagi i wymioty;  

długie narażenie – możliwe trwałe uszkodzenia organiczne 

- ponad 170 dB -> badania na zwierzętach -> śmierć z powodu uszkodzenia płuc (testów na ludziach nie 

przeprowadzano) 
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Ultradźwięki 
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Ultradźwięki -> zagrożenia (gł. słuch i układ krwionośny): 

 

- częste i długotrwałe narażenie (zawodowe) na ultradźwięki przekraczające 120 dB -> możliwość utraty 

słuchu 

- powyżej 155 dB -> możliwość powstawania szkodliwych efektów cieplnych 

- powyżej 180 dB -> możliwość śmierci 
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Ucho zewnętrzne: 

- przed błoną bębenkową: małżowina uszna, przewód słuchowy zewn.  

- małżowina uszna kieruje fale dźwiękowe do kanału słuch. -> jednocześnie osłania od 

szumów (wywołanych przez wiatr i in. ruchy powietrza) 

- przewód słuchowy wzmacnia fale dźwięk. (jak pudło rezonansowe) 

https://www.protetyka-sluchu.pl/wp-content/uploads/2019/05/215177m_large-768x372.jpg https://sonova-retail-media-prd.azureedge.net/media-new/ml/sonova.blueprint/blueprint/05-blog/pl/anatomy-of-the-ear-pl.jpg?width=500&height=500 



- od błony bębenkowej; połączone z gardłem 

przez Trąbkę  Eustachiusza (uchodzi do części 

nosowej garda) -> wyrównywanie ciśnienia 

- kosteczki słuchowe: młoteczek, kowadełko, 

strzemiączko (połączone kilkoma drobnymi więzadłami, 

na ich ruch wpływają dwa małe mięśnie) przekazują 

drgania błony  bębenkowej do ucha wewn. 

+ młoteczek długim wyrostkiem -> połączony z 

błoną bębenkową 

+ strzemiączko zakotwiczone podstawą w okienku 

owalnym ucha wewn. 
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Kostki słuchowe (każda – wielkości ziarnka ryżu) 



- od okienka owalnego -> receptory zmysłu słuchu i 
równowagi: 
+narząd równowagi -> kanały półkoliste oraz: 
+ ślimak (cochlea) -> dł. ok. 3 cm, zawija się ok. 3x    -> 
w każdym zakręcie 3 kanały wypełn. płynem 
++ w środkowym -> narząd Cortiego: urzęsione kom. 
zmysłow. (= kom. rzęsate = kom. słuchowe, 
włoskowate, rzęskowe) -> cienkie włók. nerwu słuch. 
splatające się w ślimaku 
+++ kom. słuchowe zewnętrzne -> rola układu 
wspomagającego (ok. 12 000) łączą się z tylko ok. 
1500 włóknami nerwu słuch i kom. wewnętrzne (ok. 
4000) – łączą się z ok. 2800 włóknami  one gł. 
odpowiadają za inf. o dźwięku 
 

- kom. słuch. zewn. -> wprowadzone w ruch przez 
drgania fali dźwiękowej, kurczą się i rozkurczają -> 
wzmocnienie bodźca słuchowego i stymulacja kom. 
wewn.  
- impulsy  elektryczne ->  przesłane wzdłuż włókien 
nerwu słuchowego do OUN -> wrażenie słuchowe 
 

 UWAGA: zużycie kom. -> jedna z gł. przyczyn 
 starczego przytępienia słuchu https://sonova-retail-media-prd.azureedge.net/media-new/ml/sonova.blueprint/blueprint/05-blog/pl/the-inner-ear-pl.jpg?width=500&height=500 

= błędnik 
cz. zewn.: kostna (błędnik kostny) i wewn.: błędnik  
błoniasty 



Ślimak (cochlea) 



https://player.slideplayer.pl/1/420761/data/images/img28.jpg 
Interpretacja dźwięku w mózgu: 

- gdy dźwięk trafia do ucha wewn., nie ma żadnego znaczenia 

- info o falach dźwiękowych w postaci sygnałów elektrycznych biegnie nerwem słuchowym do pnia mózgu 

-> do obszarów mózgu odp. za ocenę emocjonalną ->  znaczenie i w korze mózg. (płat skroniowy) 

ostateczne porównanie z istniejącymi wzorcami: interpretacja (rozumienie języka, rozpoznanie głosu 

osoby mówiącej itp., ocena, czy sytuacja zagrożenia) 

WRAŻENIE SŁUCHOWE 

- fala dźwiękowa -> przewód słuchowy -> błona 

bębenkowa wprawiona w ruch -> ruch 

przylegających do niej kosteczek słuchowych  

(najpierw młoteczek, potem kowadełko i na 

końcu strzemiączko) -> wibracje poruszają płyn 

wypełniający ślimak -> ruch płynu powoduje 

uginanie się rzęsek  słuchowych -> rzęski 

słuchowe wytwarzają impulsy nerw. -> impulsy 

przesyłane nerwem słuchowym -> odbiór 

impulsów przez ośrodki słuchowe w korze 

słuchowej 



Przewodnictwo powietrzne  

a przewodnictwo kostne 

- fale dźwiękowe -> ucho: poprzez 

przewodnictwo kostne 

+ poruszone powietrze trafia od 

zewn. na kość czaszki i powoduje jej 

delikatne drganie -> drgania 

przenoszone przez płyn w uchu i 

docierają do kom. słuchowych 

 

- przewodnictwo kostne znacznie 

mniej skuteczne, niż słyszenie 

poprzez przewodnictwo powietrzne 

 

https://sonova-retail-media-prd.azureedge.net/media-new/ml/sonova.blueprint/blueprint/05-blog/pl/the-auditory-pathways-pl.jpg?width=500&height=500 



Wady słuchu niedosłuch/głuchota: 

- wrodzone (wady rozwojowe, wady genet.) 

- nabyte (hałas, choroba, leki, starość) 

         Ubytek słuchu 

Ubytek słuchu z wiekiem (18–50 lat) 0,5 dB/rok 

Ubytek słuchu z wiekiem (powyżej 50 lat) 1 dB/rok 

Przeciętny ubytek słuchu w wieku 70 lat 37 dB 

Tablice Biologiczne. praca zbiorowa pod redakcją W. Mizierskiego. Warszawa: Adamantan, 2004. 

https://bi.im-g.pl/im/40/43/13/z20199232V,Sluch---Co-mowisz-----Przepraszam--mozesz-powtorzy.jpg https://d-art.ppstatic.pl/kadry/k/r/1/8f/e7/5c8231dedb8e6_o_original.jpg 



Niedosłuch -> ubytek słuchu (ocena: audiometria tonalna (reakcja na ton); zapis badania -> audiogram) 
+ uszkodzenie  przewodzeniowe -> choroby  aparatu przewodzącego dźwięki z otoczenia do receptora 

słuchowego (przewód słuchowy zewn. lub  ucho środkowe)   

+ uszkodzenie odbiorcze: 

++uszkodzenie kom. zmysłowych narządu spiralnego (Cortiego) -> uszkodzenie odbiorcze z lokalizacją 

ślimakową 

++ zmiany w pierwszym neuronie drogi  

słuchowej -> uszkodzenie odbiorcze  

pozaślimakowe 

++ schorzenia OUN (obejmują  II-IV neuron  

drogi słuchowej lub korę mózgową zakrętów  

skroniowych poprzecznych) -> odbiorczy  

niedosłuch ośrodkowy  

 

- uszkodzenie przewodzeniowe + uszkodzenie  

odbiorcze (najczęściej ślimakowe) = niedosłuch  

mieszany 

 

https://bi.im-g.pl/im/43/c3/17/z24917571AMP,Tympanogram--czyli-wynik-badania-ucha-zwanego-tymp.jpg 



Upośledzenie słuchu  

 

 

jednostronne   ostre   lekkie – ubytek słuchu w zakresie od 10-30 dB 

obustronne        przewlekłe                     umiarkowane – ubytek słuchu w zakresie od 35-70dB 

      znaczne – ubytek słuchu w zakresie od 75-100dB 

      głębokie – ubytek słuchu w zakresie od 90-100 dB 

 

https://cdn.galleries.smcloud.net/t/galleries/gf-eDXk-LAVW-j4Zb_zaburzenia-sluchu-1920x1080-nocrop.jpg 

aparat słuchowy: mikrofon, wzmacniacz, 
słuchawka i bateria 
 
- czuły kierunkowy mikrofon 
- wzmacniacz  -> mikro komputer z płytą 
główną, pamięcią i procesorem(rami) np. klasy 
Pentium 
 + może zawierać cewkę telefoniczną -> 
 odbiór dźwięku z urządzeń w kinie itp.  
- słuchawka – może mieć 2 
membrany i  szerokie pasmo przenoszenia 
dźwięku 
- bateria (im większa ->  tym dłuższa żywotność 
aparatu) 



https://www.youtube.com/watch?v=pooeW9Oop5Q 
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Dziękuję za uwagę! 
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