
AZ EMBER ÉRZÉKSZERVEI 

Az ember és a gerinces állatok jó része 5 érzékszervvel fogja fel 

a környező világ eseményeit. 



Látás  

Hallás 

Szaglás 
Tapin 

tás 

Ízlelés 



A NYELV 

 A nyelv (latinul lingua, 
görögül (glossa) az 
szájüregben (cavum oris) 
található jellegzetes alakú, 
nyálkahártával borított, 
izmos képződmény. 
Meghatározó szerepe van 
a rágásban és 
falatképzésben, a 
beszédben, bizonyos 
arckifejezések 
létrehozásában. 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Latin_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6g_nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1j
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1lkah%C3%A1rtya
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1j%C3%BCreg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1j%C3%BCreg
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nyelv
http://hu.wikipedia.org/wiki/Arc


TÁJÉKOZÓDÁS A NYELVEN 

 A nyelven -

megkülönböztethető  

       -a nyelvcsúcs,  

       -a nyelvhát,  

       -nyelvszél és  

       -az alsó felszín 

A nyelvizmok 



A NYELV IZMAI 

 Az ember nyelvének fő 
tömegét harántcsíkolt 
izomszövet alkotja, közöttük 
nagy mennyiségű 
kötőszövetben zsírszövet és 
nyálmirigyek helyezkednek el, 
sűrű ér- és ideghálózattal. 
Külső és belső izomzatának 
köszönhetően következtében a 
nyelv rendkívül mozgékony 
szerv. A kívülről besugárzó 
külső, és a nyelv kötőszövetes 
állományában eredő és tapadó 
izmok sajátos, a nyelvre 
nagyon jellemző, egymásra 
merőleges rostkötegekbe 
rendeződnek. 

A nyelv alsó felszine 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Izom
http://hu.wikipedia.org/wiki/Izom
http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6t%C5%91sz%C3%B6vet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zs%C3%ADrsz%C3%B6vet
http://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%A1l


A NYELV FELÜLETE 

 A nyelv felszínén 
szemölcsök helyezkednek 
el: 

 mechanikai  szemölcsök, 
feladatuk a nyelv érdessé 
tétele, a falat kialakítása, 
nyelés megkönnyítése. 

 ízlelőbimbók ízérzékelés 
receptorainak helye az 
ízlelőbimbók oldalában 



AZ ÍZEK ÉRZÉKELÉSE 

A keserű íz érzésének 

helye. 

A savanyú íz érzésének helye. 

A sós íz érzésének helye. Az édes íz érzésének a helye 



AZ ÍZEK EREJE 

 az érzet kialakulásának helye:       az agyvelő fali 

lebenyében található 

 

 a receptorok érzékenysége az élet előre haladtával 

csökken, a különböző életkorokban, különböző 

ízeket részesítünk előnyben.A legtöbb kisgyerek az 

édes ízeket részesíti előnyben, míg idősödve egyre 

inkább a savanyú, keserű és a különböző kevert, 

pikánsabb ízek nyernek teret. 



 A rafinált konyhának figyelembe kell vennie, 
hogy a kellemes ízérzékelés a négy alapíz 
erejétől függ.A gyengén édes íz nem 
különösebben kellemes, miként a 
kismértékben savanyú sem az. 

 Az íznek tartott érzetek gyakran az étel 
illatával, állagával és hőmérsékletével is 
kapcsolatban állnak. 

 Az étkezés az egyik leggyakoribb örömforrás, 
nem véletlen, hogy sok ember bánatában 
határtalanul fal, míg az önmarcangoló alkatú 
emberek ilyenkor inkább éheznek. 


