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Spotkanie akademickie: 19 maja 2018 (sobota), godz. 10:00 

Dla uczniów z przedmiotu: biologia 

Dla uczniów: szkoły ponadgimnazjalne  

 

Temat: UCZENIE SIĘ I PAMIĘĆ & SPRAWNY UKŁAD KRĄŻENIA RECEPTĄ NA DŁUGOWIECZNOŚĆ. 
 

Opis spotkania:  

Wykład: Uczenie się i Pamięć: Uczenie się percepcyjne i asocjacyjne. Pamięć krótkotrwała 
i długotrwała. Neuronalne podłoże uczenia się i pamięci - długotrwałe wzmocnienie synaptyczne. 
Rola hipokampa i kory przedczołowej w pamięci przestrzennej  i operacyjnej. Emocje. Zaburzenia 
pamięci: amnezje, Zespół Korsakowa, choroba Alzheimera, demencja. Jak skutecznie uczyć się?  

Czy wiedziałeś, że mózgowie człowieka zbudowane jest z około 170 miliardów komórek, z czego 
ponad połowę stanowią neurony, a proces neurogenezy może zachodzić przez całe nasze życie. 
Każdy neuron może wytworzyć nawet kilkadziesiąt tysięcy połączeń z innymi neuronami. I choć 
mózgowie stanowi tylko 2% masy ciała, to zużywa aż 20% tlenu i 25% glukozy dostępnych 
w naszym organizmie. Aż 80% masy mózgu to woda! W dodatku, mózg nie boli!  

Jeśli chcesz poznać tajemnice funkcjonowania mózgowia, dowiedzieć się, jak mózg steruje 
najważniejszymi procesami zachodzącymi w naszym organizmie, czym jest uczenie się i pamięć, jak 
możemy dziś podglądać pracę mózgu, zapraszamy na wykład i warsztaty.  

Warsztaty: Sprawny układ krążenia receptą na długowieczność: Charakterystyczne histologiczne 
i fizjologiczne cechy mięśnia sercowego. Ukrwienie serca - naczynia wieńcowe.  Automatyzm serca. 
Cykl pracy serca. Czynność bioelektryczna mięś- nia sercowego. Elektrokardiogram (EKG). 
Porównanie zjawisk mechanicznych (skurcz i rozkurcz serca), elektrycznych (potencjał 
czynnościowy i krzywa EKG) i akustycznych (tony serca).  Adaptacja mięśnia sercowego do wysiłku 
(prawo Starlinga). Obserwacja zmian w układzie sercowo naczyniowym po umiarkowanym 
wysiłku. Układ naczyniowy i przepływ krwi: porównanie zbiornika wysoko- i niskociśnieniowego 
(żyły i tętnice). Wymiana cieczy przez ścianę naczyń włosowatych. Krwioobieg duży i mały. 
Ciśnienie krwi i jego pomiar. Co to jest tętno i skąd się bierze Pomiar tętna w różnych punktach 
ciała. Neurohormonalna regulacja krążenia - wpływ czynników fizycznych i chemicznych na serce. 
Zaburzenia funkcjonowania mięśnia sercowego - wady serca, zaburzenia rytmu. Choroba 
niedokrwienna mięśnia sercowego. Co to jest zawał i skąd się bierze?  Zaburzenia krążenia. 
Nadciśnienie tętnicze. Jak uniknąć dysfunkcji układu krążenia. Zalecenia prozdrowotne - dieta 
i aktywność ruchowa. Charakterystyka poszczególnych elementów morfotycznych krwi. 
Oznaczanie podstawowych parametrów morfologii krwi obwodowej - liczenie krwinek białych, 
czerwonych i retikulocytów, barwienie i oglądanie rozmazów krwi pod mikroskopem. Oznaczanie 
grup krwi. 


