
Lekcja dla chłopców 

U progu dojrzewania 

Z czym kojarzy Ci się słowo „dojrzewanie"? 
Z dorastaniem? Rozwojem? Rośnięciem? 

Chociaż mężczyźni nie rodzą dzieci, bio
rą udział w procesie prokreacji, czyli prze
kazywania życia. Dlatego także Twój orga
nizm musi się do tej funkcji przygotować. 
Jakie zmiany zachodzą w okresie dojrzewa
nia w organizmie chłopców? Co sprawia, że 
układ rozrodczy staje się gotowy do podję
cia funkcji rozmnażania? 

Może już zauważyłeś pierwsze zewnętrz
ne oznaki dojrzewania, np. zaczynasz szyb
ciej rosnąć, a pod pachami i w okolicach 
łonowych pojawiły się pierwsze włoski. Za 
kilka lat także na twarzy pojawi się zarost. 

Co świadczy o tym, że proces dojrzewa
nia się rozpoczął? Zmiana proporcji ciała, 
większy apetyt, przyrost wagi ciała, umięśnienie, wydłużenie owalu twa
rzy. Oznaką dojrzewania jest również mutacja. To faza przejściowa mię
dzy głosem dziecięcym a głosem mężczyzny. Trudno wtedy zapanować 
nad wysokością głosu, który się załamuje, może pojawić się też chrypka. 

Niektórzy chłopcy zaczynają dojrzewać już w wieku U lat. U in
nych dojrzewanie następuje dopiero około 14-15. roku życia. To nie 
jest gwałtowny i krótki proces, trwa od 2 do 5 lat. W tym czasie gruczo
ły płciowe w jądrach zaczynają wydzielać testosteron - męski hormon 
płciowy odpowiedzialny za wytwarzanie plemników, czyli spermatoge
nezę. Testosteron powoduje także częstą, w okresie dojrzewania zwięk
szoną, potliwość oraz trądzik młodzieńczy. Ten hormon w pewnym 
stopniu wpływa również na kształtowanie się cech męskiego charakte
ru, takich jak: śmiałość, odwaga, a nawet skłonność do ryzyka. 

Wejście w pierwszy okres dojrzewania, zwany pokwitaniem, może 
być dla Ciebie zaskakujące, ale też fascynujące. Czasem może budzić 
obawę, a nawet lęk przed tymi zmianami. Jednak jest to normalne, fi
zjologiczne zjawisko przejścia w dorosłość. 
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Zmiany, zmiany... 
Czas, kiedy przestaniesz być dzieckiem I rozpoczniesz życie jako doro
sły mężczyzna, nazywa się dojrzewaniem, albo pokwitaniem. Ten pro
ces trwa kilka lat - zwykle między 11-12. a 16. rokiem życia. Całkowi
te zakończenie dorastania u mężczyzny następuje nierzadko dopiero 
w wieku 24 lat. Wiele procesów, które zachodzą w Twoim ciele, często 
budzi zdziwienie, a czasem niepokój. Warto te sprawy znać wcześniej. 
Wtedy lepiej zrozumiesz, jak przebiegają procesy dojrzewania. Uzupeł
nij poniższy tekst. 

Następuje skok {nawet do kilkunastu 

w ciągu roku). Wydłużają się , a przede wszystkim 

rosną , więc rodzice muszą kupować 

nowe ubrania I buty. Rozszerza się , przybywa 

I masa szybko się powiększa. 

Głos staje się a czasem się załamuje. 

Fachowo określa się to zjawisko jako 

Powiększają się narządy Pojawia się owłosienie 

I pod 

Na twarzy pojawia się Czasem niektórzy chłopcy 

mogą zauważyć obrzmienie wokół , ale to szybko minie. 
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Test: „Dojrzewanie - prawda czy fałsz" 
Przeczytaj poniższe stwierdzenia i postaw znak „X" w rubryce P lub F, 
zaznaczając, czy zdania są prawdziwe czy fałszywe. 

Lp. 
1 
^ 

Twierdzenie P F 

1 
Burza hormonalna to etap, w którym chłopiec przygotowuje 
się do bycia mężczyzną i w przyszłości ojcem, a dziewczynka do 
bycia kobietą I w przyszłości matką. 

2 Każdy nasto atek ma pryszcze. 

3 Dojrzewanie wszystkich dziewcząt i chłopców rozpoczyna się 
jednocześnie i jednocześnie się kończy. 

4 Podczas dojrzewania zmienia się kształt i wielkość narządów 
płciowych. Dotyczy to zarówno chłopców, jak i dziewcząt. 

5 Narządy płciowe są najlntymnlejszą częścią naszego ciała 
i pełniają ważną ro ę w przekazywaniu życia (poczęcia dziecka). 

6 Testosteron - hormon odpowiedzią nyża rozwój cech męskich -
wytwarzany jest w tarczycy. -

7 
Sygnałem dojrzewania płciowego u chłopca jest pierwsza 
ejakulacja, czyli mimowo ny wypływ nasienia z członka podczas 
snu, dlatego niekiedy nazywana jest polucją ub zmazą nocną. 

8 Zarówno miesiączka u dziewczątjak też ejakulacja u chłopców 
bej u z i l d K d i T i i zuo riubLi u o p o s i d U d i i i d p o i o n n s i W d . 

9 Dojrzały organizm męski nieustannie wytwarza mi iony 
p emników. 

10 Chłopiec w wieku dojrzewania, jeśli podejmie współżycie 
seksualne, może stać się ojcem. 

11 Całkowite dojrzewanie chłopca kończy się już w wieku 15 lat 

37 


