
Fizyka, klasa 8,  dnia:  01.06.2020  i  04.06.20 ( 2 godziny ) 

Powtórzenie wiadomości z optyki. 

Rozwiąż poniższe zadania, odpowiedzi przyślij do nauczyciela, do 05.06.20.  

    

1) Wybierz poprawne uzupełnienie zdania.        

Właściwości światłowodu wynikają z zachodzącego w nim zjawiska 

a. załamania   c.  całkowitego wewnętrznego odbicia    

b. dyfrakcji   d.  rozszczepienia 

 

2) Wybierz poprawne uzupełnienie zdania.        

Mieszkaniec dżungli brodząc brzegiem rzeki poluje na ryby za pomocą oszczepu. Powinien celować 

a. dokładnie w miejsce, gdzie widzi rybę  c.    dalej od siebie niż widzi rybę. 

b. bliżej siebie niż widzi rybę    d.    nie da się tego stwierdzić. 

 

3) Wybierz poprawne uzupełnienie zdania.          

Na nasłonecznionym campingu stały 3 namioty. Po całym dniu było najchłodniej w namiocie 

a. białym   b.   zielonym   c.   czarnym 

 

4) Przy każdym zdaniu  zaznacz:  P – prawda lub  F – fałsz      

A. Ciała o powierzchni jasnej pochłaniają więcej energii wypromieniowanej przez Słońce niż 

       ciała o powierzchni czarnej, o tych samych rozmiarach.      P F 

B. Światełka odblaskowe przy rowerach odbijają i rozpraszają światło.    P F 

C. Zaćmienie Słońca jest wtedy, gdy Księżyc rzuca cień na Ziemię.    P F 

D. W próżni światło czerwone rozchodzi się szybciej niż światło niebieskie.   P F 

 

5) Padający na zwierciadło promień tworzy z promieniem odbitym kąt 60°.       

Promień pada na zwierciadło pod kątem ____________ .  

 

6) Światło słoneczne jest światłem :           

a. żółtym  b.  pomarańczowym  c.   niebieskim  d.   wielobarwnym 

 

7) W oku, na tzw. siatkówce, tworzy się obraz, który jest:        

a. odwrócony i pozorny   c.    nieodwrócony i pozorny 

b. odwrócony i rzeczywisty   d.    nieodwrócony i rzeczywisty 

 

8) Podaj przykład wykorzystania zwierciadła wypukłego.        

 

9) Aby watkę nasyconą eterem zapalić w promieniach Słońca za pomocą zwierciadła wklęsłego  o promieniu 

krzywizny 16 cm, należy ją umieścić przed zwierciadłem w odległości  _____________________ .  

         

10) Czy promień świetlny może przejść przez granicę dwóch ośrodków bez zmiany kierunku?    

a. Tak, jeżeli kąt padania jest równy zeru.   b.   Tak, jeżeli kąt padania jest równy 90°. 

c. Tak, jeżeli światło przechodzi z ośrodka o mniejszej prędkości do ośrodka o prędkości większej. 

d. Nie. 

 

11) Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej 0,5 m.        

 

12) Co się stanie z obrazem przedmiotu jeżeli górną połowę soczewki przesłonimy nieprzezroczystą płytką?  

a. Zupełnie nic.    c.   Zobaczymy tylko górną połowę przedmiotu.  

b. Jedynie trochę ściemnieje.  d.   Zobaczymy tylko dolną połowę przedmiotu. 



 

13) Fotografując przedmiot P, widziany w zwierciadle płaskim Z, aparatem A, należy nastawić ostrość na odległość: 

a.  PZ + ZA     A •        

b. AZ                     Z 

c. PZ 

d. PZ – ZA    P • 

 

14) Uzupełnij zdania wybierając odpowiednio A lub B lub C oraz 1 lub 2 lub 3.      

Wada wzroku 

polegająca na tym, że 

promienie ogniskują 

się przed siatkówką, 

to 

A krótkowzroczność. 

Wadę tę koryguje się za 

pomocą soczewek 

1 skupiających. 

B dalekowzroczność. 2 rozpraszających. 

C astygmatyzm. 3 wypukłych. 

 

15) Akomodacja oka polega na zmianie           

a. kształtu gałki ocznej.   

b. przezroczystości gałki ocznej. 

c. kształtu soczewki ocznej. 

 

16) W punktach A – C zapisano nazwy zawodów.  

Przyporządkuj im po jednym przyrządzie optycznym,  przydatnym w pracy osobom pracującym w danym 

zawodzie. Nazwę przyrządu wybierz z ramki poniżej.       (3p) 

 

 

 

 

 

A. Astronom - ……………………………………………………………………………….. 

B. Dentysta - …………………………………………………………………………………. 

C. Laborantka - …………………………………………………………………………….…  

      

17) Na podstawie poniższego rysunku uzupełnij zdania w tabeli wybierając odpowiednio 1 lub 2 lub 3,  następnie A 

lub B lub C , następnie X lub Y lub Z.          

          

            

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek  

przedstawia 

przejście 

światła  

1 – przez płytkę 

równoległościenną 

Światło 

ulega 

A – odbiciu. 

Jest to 

światło 

X - wielobarwne. 

2 – przez pryzmat. 
B – 

rozproszeniu. 
Y – jednobarwne. 

3 – z powietrza do 

wody. 
C – załamaniu. Z – białe . 

 

mikroskop, zwierciadło wklęsłe, luneta (teleskop), peryskop, aparat fotograficzny  


