
CZEGO JESZCZE NIE WIEM, 
NIE PAMIĘTAM…POWTÓRKA 

Z DOJRZWANIA



ROZWÓJ FIZYCZNY
✔ Poszerzają się barki i klatka piersiowa, wzrasta masa mięśniowa.

✔ Szczególnie szybko wydłużają się ręce i nogi oraz dłonie i stopy.

✔ Zmieniają się rysy twarzy i pojawia się na niej zarost.

✔ Wyrastają włosy pod pachami i włosy łonowe, mogą też wyrastać włosy na klatce piersiowej. 

✔ Jądra i prącie zwiększają rozmiary.



ROZWÓJ FIZYCZNY CD.
✔ U młodych chłopców pojawiają się pod wpływem różnych bodźców (erotycznych lub mechanicznych) 

zwody członka, tzw. erekcje. 

✔ U chłopców, zwłaszcza na początku okresu dojrzewania, występują tzw. polucje (tzw. zmazy nocne). 

Dochodzi wówczas do wytrysku, czyli uwolnienia nasienia na zewnątrz organizmu. Polucje są 

dowodem tego, że w jądrach rozpoczęła się produkcja plemników.

✔ W wyniku silnego rozrostu krtani, zachodzi zjawisko mutacji głosu. Polega ono na zmianie brzmienia 

(barwy) głosu z dziecięcego na męski. Mutacja głosu u chłopców

 trwa zwykle około dwóch lat. Cechuje się załamywaniem głosu 

podczas mówienia i trudnościami w kontrolowaniu jego 

wysokości.



ROZWÓJ UMYSŁOWY

Stajecie się dojrzali również pod względem emocjonalnym, uczuciowym, moralnym i intelektualnym. 

W okresie dojrzewania zmienia się zachowanie. Pragniecie zawojować świat. Potrzebujecie 

sukcesów w sporcie, chcecie imponować innym. Często brak Wam umiejętności panowania nad 

czasem. Jesteście drażliwi i agresywni. Potrzeba niezależności podsuwa Wam przeróżne pomysły. 

Cechuje Was młodzieńcza fantazja i ciągły niepokój. Nierzadko używacie przekleństw, które 

niekontrolowane stają się dowodem niskiej kultury. 



ROZWÓJ SPOŁECZNY

W okresie dojrzewania rosną wobec Ciebie liczne oczekiwania. Będziesz brał pełną 

odpowiedzialność za swoje czyny. Zdobycie wiedzy, zawodu, możliwość utrzymania siebie 

i rodziny – to dowód, że jesteś gotów podjąć określoną rolę w społeczeństwie. 



AKCELERACJA

Obecnie dzieci zaczynają dojrzewać dużo wcześniej niż dojrzewali ich rodzice (u chłopców 

to ok. 12-14lat). Około 20‑30 lat temu dziewczynki zaczynały dojrzewać w wieku około 

12‑13 lat, a chłopcy około 15‑17 lat. Uczeni nie wyjaśnili jeszcze przyczyn tego zjawiska. 

Jedną z nich może być dieta bogata w tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, a także poprawa 

warunków bytowych.



POPRAWNE TERMINY MEDYCZNE NAZW 

MĘSKIEGO I ŻEŃSKIEGO 

UKŁADU ROZRODCZEGO

penis / członek / prącie

pochwa / wagina

jądra

plemnik

sperma / nasienie



RADY… ;-)
✔  Jeżeli hormony szaleją i masz huśtawkę nastrojów, to od Ciebie zależy, czy z niej nie spadniesz.

✔  Nie usprawiedliwiaj swojej arogancji „prawami natury”. Nad naturą, jako człowiek możesz  

zapanować.

✔  Zanim wybuchniesz ze złości, albo zamkniesz się w sobie 

możesz policzyć wolno do 10 i  spróbować pogadać z drugą 

stroną konfliktu, albo z inną, zaufaną osobą. 

Możesz też swoje żale „przelać” na papier. To pozwala 

zdystansować się  i przemyśleć parę spraw.

✔  Okres pokwitania to czas młodzieńczego rozkwitu. 

I mimo wszystkich problemów, jest to   najpiękniejszy 

okres w życiu człowieka.

✔  Ostatecznie wykorzystaj „kartkę bezpieczeństwa”. 


