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NNOOWWOOÂÂåå

UUcczzeenniiee  ssii´́ zz  tteejj  kkssiiàà˝̋kkii
ttoo  wwiieellkkaa pprrzzyyjjeemmnnooÊÊçç ZZAAGGAADDNNIIEENNIIAA  OOGGÓÓLLNNEE  

Relacja mózg – umys∏ • Genetyka zacho-
wania • Wykorzystywanie zwierzàt w ba-
daniach naukowych • Mo˝liwoÊci kariery 
w biopsychologii 

KKOOMMÓÓRRKKII  NNEERRWWOOWWEE  
II  PPRRZZEEWWOODDNNIICCTTWWOO  NNEERRWWOOWWEE  
Komórki uk∏adu nerwowego • Impuls
nerwowy 

WWYYMMIIAANNAA  IINNFFOORRMMAACCJJII  
WW  SSYYNNAAPPSSAACCHH
Poj´cie synapsy • Zjawiska chemiczne 
w synapsie 

AANNAATTOOMMIIAA  UUKK¸̧AADDUU  NNEERRWWOOWWEEGGOO
Metody badawcze • Budowa uk∏adu ner-
wowego kr´gowców • Kora mózgowa 

RROOZZWWÓÓJJ  II  PPLLAASSTTYYCCZZNNOOÂÂåå  
UUKK¸̧AADDUU  NNEERRWWOOWWEEGGOO  
Rozwój uk∏adu nerwowego • Plastycz-
noÊç po uszkodzeniu mózgu 

WWZZRROOKK
Kodowanie wzrokowe a receptory siatków-
kowe • Neuronalne pod∏o˝e percepcji
wzrokowej • Rozwój uk∏adu wzrokowego 

IINNNNEE  UUKK¸̧AADDYY  SSEENNSSOORRYYCCZZNNEE  
II  UUWWAAGGAA  
S∏uch • Zmys∏y mechaniczne • Zmys∏y
chemiczne • Uwaga 

RRUUCCHH
Sterowanie ruchem • Mózgowe mechani-
zmy kontroli ruchowej • Zaburzenia ru-
chowe 

SSEENN  II  CCZZUUWWAANNIIEE  

Cykle snu i czuwania • Fazy snu i ich me-
chanizmy mózgowe • Po co nam sen? 
Po co nam faza REM? Po co nam marze-
nia senne? 

RREEGGUULLAACCJJAA  WWEEWWNN¢¢TTRRZZNNAA  
Regulacja temperatury • Pragnienie 
• ¸aknienie 

ZZAACCHHOOWWAANNIIAA  RREEPPRROODDUUKKCCYYJJNNEE
Oddzia∏ywanie hormonów p∏ciowych 
na organizm • Zró˝nicowanie zachowaƒ
seksualnych 

ZZAACCHHOOWWAANNIIAA  EEMMOOCCJJOONNAALLNNEE  
Co to jest emocja? • Stres i zdrowie 
• Zachowania agresywne i obronne 

BBIIOOLLOOGGIICCZZNNEE  AASSPPEEKKTTYY  
UUCCZZEENNIIAA  SSII¢¢  II  PPAAMMII¢¢CCII
Uczenie si´, pami´ç, amnezja a funkcje
mózgu • Przechowywanie informacji 
w uk∏adzie nerwowym 

AASSYYMMEETTRRIIAA  MMÓÓZZGGUU  II  JJ¢¢ZZYYKK  
Asymetria funkcjonalna mózgu • Rozwój
ewolucyjny i fizjologia j´zyka 

ZZAABBUURRZZEENNIIAA  PPSSYYCCHHIICCZZNNEE  
Uzale˝nienia • Zaburzenia nastroju 
• Schizofrenia 

DDooddaatteekk  AA: Chemia w skrócie 
DDooddaatteekk  BB: Zasady post´powania w bada-
niach neurobiologicznych z udzia∏em
zwierzàt i ludzi  przyj´te przez Society for
Neuroscience 

Bibliografia • Indeks nazwisk • Indeks
rzeczowy
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• to jedna z najbardziej znanych 
i polecanych publikacji akade-
mickich na Êwiecie,

• w sposób przyst´pny i ca∏oÊciowy
omawia fizjologiczne, ewolucyjne
i rozwojowe mechanizmy zacho-
waƒ i prze˝yç psychicznych,

• napisana barwnym j´zykiem, 
z doskonale dobranym materia-
∏em ilustracyjnym,

• wprowadza w Êwiat na styku bio-
logii i psychologii, wskazujàc 
na niezwyk∏à przydatnoÊç wiedzy
z zakresu biologii w pracy przy-
sz∏ego psychologa.
wwyyddaanniiee  11,,  oopprraawwaa  ttwwaarrddaa,,  XXXXIIVV++660088  ssttrroonn,,  ffoorrmmaatt  AA44

Moim g∏ównym celem by∏o rozbudzenie zainteresowania czytelników. 
Skupi∏em si´ na mechanizmach biologicznych zwiàzanych z najwa˝niejszymi
zagadnieniami w psychologii, takimi jak j´zyk, uczenie si´ i pami´ç, zacho-
wania seksualne, l´k, agresja, psychopatologia czy problem psychofizyczny.
Mam nadziej´, ˝e lektura tej ksià˝ki pozwoli czytelnikowi zrozumieç, 
˝e badanie mózgu ma wiele wspólnego z „prawdziwà psychologià” i zach´ci
go do dalszego zg∏´biania tej dziedziny wiedzy.

Z Przedmowy autora

NNAAJJWWAA˚̊NNIIEEJJSSZZEE  
ZZJJAAWWIISSKKAA  PPSSYYCCHHOOLLOOGGIICCZZNNEE  

PPRRZZEEDDSSTTAAWWIIOONNEE  
OODD  PPOODDSSTTAAWW

Ka˝da z cz´Êci ksià˝ki zawiera:
• podsumowanie najwa˝niejszych zagadnieƒ
• pytania kontrolne
• punkty do zastanowienia
• adresy internetowe odsy∏ajàce 

do publikacji i raportów z badaƒ
• bogatà literatur´ przedmiotu



BBiiooppssyycchhoollooggiiaa ttoo  nnaajjcciieekkaawwsszzyy  
tteemmaatt  ppoodd  ss∏∏ooƒƒcceemm!! James W. Kalat

Trudne zagadnienia sà wyt∏umaczone niezwykle
przyst´pnie, a bardzo dobrze dobrane ilustracje
u∏atwiajà nauk´ i przemawiajà do wyobraêni. 

Z opinii wydawniczej dr. hab. Paw∏a Ostaszewskiego

DDOO  ZZAASSTTAANNOOWWIIEENNIIAA
Co by∏oby gorsze: pozbawiç
kogoÊ wy∏àcznie snu NREM 
czy wy∏àcznie snu REM?

Wspó∏czeÊnie rozumiemy fizjologi´ przemocy i strachu
znacznie lepiej ni˝ kiedyÊ, choç oczywiÊcie wiele jeszcze
zosta∏o do zrobienia. JeÊli uda nam si´ dokonaç
prze∏omowych odkryç, jak je wykorzystamy? Wyobraêmy
sobie, ˝e bioràc próbk´ krwi, mierzàc w niej 5HIAA lub
cokolwiek innego i dodatkowo wykonujàc skan fMRI oraz
kilka innych pomiarów, jesteÊmy w stanie z rozsàdna pre-
cyzjà przewidzieç, które osoby pope∏nià ci´˝kie
przest´pstwo. Czy powinniÊmy u˝yç tej informacji, aby decy-
dowaç, kto zostanie osadzony w wi´zieniu, a kto dostanie
zwolnienie warunkowe? Czy powinniÊmy pójÊç krok dalej 
i wykorzystaç badania mózgu do zapobiegania przest´pst-
wom, zanim zostanà one pope∏nione?


