
Fizyka klasa VIII (27 – 30 kwietnia) 

Temat 1: Konstrukcja obrazów w zwierciadłach płaskich. 

1. Najpierw obejrzyjcie film pt. Fizyka w podstawówce. Odbicie światła. Zwierciadła. 

https://www.youtube.com/watch?v=TEYYKJOJdiA Jakość tego filmu nie jest za dobra,                       

ale spośród wielu proponowanych w Internecie uważam, że ten jest mimo wszystko 

najlepszy. Zwróćcie szczególną uwagę na cechy obrazu, który został tam utworzony. 

2. Potem przeczytajcie temat z podręcznika str. 229 – 231. Na rysunkach w książce jest 

przedstawiona konstrukcja jednego punktu i konstrukcja trójkąta (trzech punktów). 

Wy w zeszytach zróbcie konstrukcję strzałki (dwóch punktów) – podobnie, jak pani 

pokazywała na filmie. O tej strzałce będziemy mówili, że jest to przedmiot świecący – 

pani na filmie tłumaczyła, że przedmioty muszą być oświetlone, żeby je można było 

widzieć. Czyli i dziś i na następnych lekcjach będziemy otrzymywali obrazy 

przedmiotów świecących za pomocą zwierciadeł (dziś jest to zwierciadło płaskie)                       

i za każdym razem będziemy podawali cechy otrzymanych obrazów. Na rysunku 

poniżej przedstawiłam taką konstrukcję. Przerysujcie ją do zeszytu.  

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=TEYYKJOJdiA


Następnie napiszcie, jakie cechy ma otrzymany obraz (podręcznik str. 231 – piaskowe 

tło). Do trzech cech dopiszcie czwartą: obraz jest symetryczny do przedmiotu 

względem powierzchni zwierciadła. Na koniec notatki napiszcie na kolorowo 

informację dotyczącą obrazu pozornego (podręcznik str. 230 – piaskowe tło).                         

W zwierciadłach płaskich otrzymujemy właśnie obrazy pozorne, oznacza to,                          

że gdybyśmy w miejscu ich powstania umieścili ekran, to na tym ekranie nie byłoby 

nic widać – pani na filmie też to tłumaczyła. 

3. Część ćwiczeniowa: 2, 3 str. 236 oraz 4 str. 237. 

4. Drugą godzinę lekcyjną przeznaczcie na pracę samokształceniową – przypomnienie 

tematu: „Odbicie i rozproszenie światła”. Nauczcie się tego jednego tematu lekcji 

oraz przypomnijcie sobie wszystkie zadania, w których sprawdzane były umiejętności 

z tego zakresu. W czwartek 30 kwietnia o godz. 1200 przewiduję kartkówkę z tego 

tematu lekcji (tylko z tego jednego!). Kartkówka będzie miała formę testu online na 

czas. A z tego powodu, że maksymalna liczba uczniów mogących go pisać nie może 

przekroczyć 20, to moją decyzją zwalniam z jego pisania Sebastiana Szymańskiego, 

Mateusza Cieszyńskiego i Kamila Cieszyńskiego. Pozostali uczniowie obowiązkowo 

muszą go napisać!  

Tego dnia wejdziecie na link https://www.webankieta.pl/ankieta/520172/odbicie-i-

rozproszenie-swiatla-kartkowka.html, który w tym momencie jest nieaktywny. 

Aktywacji dokonam właśnie w czwartek. We wstępie będziecie mieli informację o 

formie pytań i czasie trwania testu. Po upływie wyznaczonego czasu prace nie 

zostaną sprawdzone. 

5. W razie jakichkolwiek pytań piszcie na adres mailowy rakset@wp.pl. Żadnych 

materiałów w tym tygodniu przesyłać nie musicie (mam na myśli ten nowy temat 

lekcji). 

 

 

Słonecznego i bezpiecznego majowego wypoczynku! 
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