
Powtórzenie wiadomości - optyka

.................................................................................

1. Promień  światła  pada  na
powierzchnię zwierciadła tak, jak na
rysunku. 
a) Zaznacz kąt padania. 

b)  Narysuj  promień  odbity  od
zwierciadła i zaznacz kąt odbicia.

c) Podaj prawo odbicia światła.
….......................................................................................................
.........................................................................................................
.........................................................................................................
.............................................................................................

2. Rysunek przedstawia wiązkę promieni równoległych padających na nierówną
powierzchnię.  Narysuj  dalszy  bieg
promieni  po  odbiciu  od  tej
powierzchni

3. Podaj nazwy trzech przyrządów optycznych, w których zastosowane są 
soczewki
a)........................................................................ 
b)........................................................................
c)..........................................................................

4.Obraz oglądanego przedmiotu powstaje w oku:
a) na tęczówce
b) na siatkówce
c) w soczewce
d) w nerwie wzrokowym

5. Wśród wymienionych ciał podkreśl te, które są naturalnymi źródłami światła.
lampa, Słońce,  świetliki,  błyskawica, laser

6. Światło rozchodzi się po liniach:
a) prostych
b) łamanych
c) falistych
d) to zależy od źródła światła.

7. Obszar, do którego nie dociera  światło, nazywamy ……………………………

8. Światło ulega załamaniu, gdy:
a) wnika do wnętrza ciała przezroczystego
b) wnika do wnętrza ciała nieprzezroczystego
c) odbija się od powierzchni gładkiej



d) odbija się od powierzchni chropowatej.
 
9. Opisz na czym polega zjawisko załamania światła........................................
…............................................................................................................
…...............................................................................................................
..................................................................................................................
.............................................................................................................

10. Zjawisko rozdzielenia się światła białego na wiele barw to:
a) rozproszenie światła
b) rozszczepienie światła
c) odbicie lustrzane światła
d) załamanie światła.

11. Ciało przezroczyste to ciało, które:
a) pochłania światło
b) przepuszcza przez siebie światło lub jego część
c) odbija światło.

12. Odbite promienie świetlne biegną w różnych kierunkach, gdy światło odbija 
się od:
a) powierzchni gładkich
b) powierzchni chropowatych
13. Wśród wymienionych ciał podkreśl te, które są sztucznymi źródłami światła.

latarka, Słońce,  lampa,  błyskawica, laser

14.Obszar, do którego światło dociera częściowo, nazywamy …………………………

15. Wszystkie odbite promienie świetlne biegną w tym samym kierunku, gdy 
światło odbija się od:
a) powierzchni gładkich
b) powierzchni chropowatych.

16.Co nazywamy soczewką?
…...............................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
...........................................................................................................

17. Jak można rozróżnić soczewkę skupiającą od rozpraszającej?......................
…...............................................................................................................
..................................................................................................................
.............................................................................................................

18. Jaka jest ogniskowa soczewki o zdolności skupiającej 5D? Czy jest to 
soczewka skupiająca, czy rozpraszająca


