
Temat: Mężczyzna i kobieta. Układ rozrodczy.  (dla grupy chłopców)- (08.05.2020r) 

 

1. Człowiek to istota płciowa. 

2. Co to oznacza? Oznacza to, że jesteśmy stworzeni do przekazywania życia. 

3. Dzięki nam rodzą się kolejne pokolenia ludzi. 

4. Aby mogło do tego dojść muszą spotkać się kobieta i mężczyzna. 

5. I kobieta i mężczyzna posiadają narządy, które nazywamy: UKŁAD ROZRODCZY. 

6. Różnią się one miedzy sobą, co pokazuje poniższy rysunek. 

 

 

7. Męskie narządy rozrodcze produkują natomiast- plemniki. 

8. Kiedy jajeczko połączy się z plemnikiem- dochodzi do zapłodnienia, w wyniku którego 

na świecie pojawia się nowy człowiek. 

9. Męskie organy płciowe, a konkretnie- jądra- produkują plemniki.  

10. One nie są dane raz na całe życie- tak jak jest to w przypadku jajeczek. Są 

produkowane przez całe życie mężczyzny, a więc prawdopodobieństwo, że podczas 

zapłodnienia trafi się uszkodzony plemnik- jest dużo mniejsze. 



11. Plemniki poza w pochwie kobiety żyją miedzi 3-6 dni. Zależy to od rodzaju plemnika i 

okresu kiedy się pojawił w pochwie (podczas owulacji żyją dłużej). 

12. Plemniki z kodem: Y- czyli męskie- żyją krócej, ale są szybsze i szybciej docierają do 

jajeczka; żeńskie: X- żyją dłużej, ale są wolniejsze. 

 

13. Kobiece narządy rozrodcze posiadają: komórki jajowe. 

14. Są one w jajnikach od chwili, kiedy jeszcze jesteśmy w brzuchu- czyli przed porodem. 

15. Nie są produkowane na bieżąco. Ich liczba jest ograniczona. 

16. Oznacza to, że od momentu pojawienia się miesiączki, co miesiąc tracimy jedno 

jajeczko- do wyczerpania. 

17. Z niektórych tych jajeczek powstanie (po połączeniu z męską komórką- plemnikiem) 

nowy człowiek. 

18. WAŻNE: każda choroba, stres długotrwały, wypadek oraz używki- mogą mieć wpływ 

na jakość jajeczek. Dlatego dbajmy o siebie, aby w przyszłości nie urodzić dziecka z 

problemami zdrowotnymi. 

 



 

19. Dalej mamy okres płodny (owulacja), czyli czas, kiedy jajeczko schodzi do macicy i 

oczekuje na ewentualne zapłodnienie. 

20. Jajeczko żyje maksymalnie 24 godziny, później obumiera i wraz z miesiączką zostaje 

wydalone. 

 


