
Fizyka – zdalne nauczanie , opracowanie Agnieszka Kazimierczuk 

 

Data 23.03- 27.03 

Klasa VIII  B, C, D 

Lekcja fizyki (zdalna nr 1) 

Temat: Zjawiska cienia i półcienia. 

Moi drodzy uczniowie,  

pod poniższym linkiem  znajdziecie rozwinięcie naszego tematu. 

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-

polcienia/DPLlutABx 

- pierwsza część jest powtórzeniem już znanych treści (cechy światła, źródła 

oraz jak działa camera obscura ) 

- druga  część dotyczy mechanizmu powstawania cienia i półcienia, 

Proszę  (po przeczytaniu tekstu, przeanalizowaniu rysunków i schematów) 

wykonać: 

 notatkę  z najważniejszymi informacjami (podsumowanie oraz 

słowniczek może być pomocny), 

 ćwiczenie 3 i 4 z tego tematu, 

- trzecia część mówi o zjawisku zaćmienia Słońca i Księżyca  

 znajdź informacje w swoim ”papierowy” podręczniku i przerysuj schemat 

( ołówkiem :) do zeszytu z podpisem w jaki sposób powstaje zaćmienie 

Słońca  

 

https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DPLlutABx
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DPLlutABx
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Fizyka – zdalne nauczanie , opracowanie Agnieszka Kazimierczuk 

Data 23.03- 27.03 

Klasa VIII  B, C, D 

Lekcja fizyki (zdalna nr 2) 

Temat: Odbicie i rozpraszanie światła. 

Moi drodzy uczniowie,  

pod poniższym linkiem  znajdziecie rozwinięcie naszego tematu. 

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-

plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF 

Przygotujcie linijkę i ołówek. Ten zestaw będzie wam potrzebny w całym tym 

dziale. Oto propozycja notatki z lekcji, którą możecie uzupełnić na podstawie 

informacji z ”linku” lub z podręcznika papierowego. 

 

Notatka 

1. Odbicie światła 

- prawo odbicia:  kąt odbicia jest równy kątowi padania, promień 

padający, promień odbity i normalna leżą na jednej płaszczyźnie . 

 

zwierciadło 

Kąt padania- kąt między kierunkiem promienia padającego a prostą prostopadłą (normalną) 

do granicy ośrodków . 

Kąt odbicia- kąt między kierunkiem promienia odbitego a prosta prostopadłą (normalną) do 

granicy ośrodków . 

Normalna - linia prostopadła do powierzchni zwierciadła wystawiona w punkcie padania. 

 

2. Zwierciadło płaskie( film) 

- zwierciadłem nazywamy każdą powierzchnię gładką, wypolerowaną odbijającą 

światło , 

- powstawanie i cechy obrazu 

https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF
https://epodreczniki.pl/a/prawo-odbicia-swiatla-powstawanie-obrazu-pozornego-w-zwierciadle-plaskim-rozproszenie-swiatla/D1DVhc9NF
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     przedmiot            lustro                  obraz  

 

- cechy powstałego obrazu: 

 prosty (nieodwrócony) 

 pozorny  

 naturalnej wielkości 

 obraz i przedmiot są położone symetrycznie względem zwierciadła. 

 

- zastosowanie zwierciadła płaskiego 

:………………………………………………………. 

 

3. Rozpraszanie światła 
 

Rozproszenie światła 

-  jeżeli wiązka równoległych promieni światła pada na powierzchnię, która nie jest idealnie 

gładka to po odbiciu takiej wiązki powstaje wiązka promieni rozbieżnych 

 

powierzchnia chropowata 

 

Proszę  (po przeczytaniu tekstu, przeanalizowaniu rysunków i filmów) wykonać: 

 w zeszycie przedmiotowym zad. 7.1, 7.2   

 ćwiczenie 1,2  i sprawdzenie ich wyników bez zapisywania w zeszycie 
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Data 23.03- 27.03 

Klasa VIII  A, E 

Lekcja fizyki ( zdalna nr 1) 

Temat: Powtórzenie wiadomości z drgań i fal. 

Moi drodzy uczniowie,  

pod poniższym linkiem  znajdziecie rozwinięcie naszego tematu. 

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-ruchu-drgajacym-i-falach/Dphwjki1p 

- pierwsza część jest powtórzeniem już znanych treści, 

( paragraf 11. potraktujcie jako ciekawostkę) 

- druga  część dotyczy wykonania ćwiczeń i sprawdzeniu ich wyników . 

Proszę o  przeczytanie tekstu, przeanalizowaniu rysunków i schematów  

oraz o wykonanie wszystkich ćwiczeń na końcu lekcji (bez wpisywania do 

zeszytu przedmiotowego) 

Lekcja powtórzeniowa to zapowiedź sprawdzianu , który odbędzie się w 

przyszłym tygodniu – 30.03.2020. Na następnej lekcji zaczniemy nowy dział. 

 

Klasa VIII  A, E 

Lekcja fizyki ( zdalna nr 2 ) 

Temat: Światło i jego właściwości.( Nowy dział – optyka) 

Moi drodzy uczniowie,  

pod poniższym linkiem  znajdziecie rozwinięcie naszego tematu. 

 https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-

polcienia/DPLlutABx 

- pierwsza część  pracy na lekcji – napisz notatkę z lekcji w zeszycie 

przedmiotowym korzystając z podanego linku oraz podręcznika papierowego, 

według podanych punktów: 

1. Cechy światła 

-prędkość światła w różnych ośrodkach ( podręcznik ) 

- sposób rozchodzenia się światła , przykład jak działa camera obscura ( film) 

https://epodreczniki.pl/a/podsumowanie-wiadomosci-o-ruchu-drgajacym-i-falach/Dphwjki1p
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DPLlutABx
https://epodreczniki.pl/a/zrodla-swiatla-i-jego-predkosc-zjawisko-powstawania-cienia-i-polcienia/DPLlutABx
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2. Źródła światła 

-naturalne: …………………………………………….. 

-sztuczne : …………………………………………...... 

- druga  część dotyczy wykonania ćwiczeń  3, 4 i sprawdzeniu ich wyników . 

Zjawisko cienia i półcienia to następny temat lekcji. 

 

Przypominam o sprawdzianie w poniedziałek 30.03 

 

 

 


