
Klasa VIII  25.03.2020  Fizyka 

Temat: Światło i cień 

Poruszane wątki:  

Pojęcie cienia, półcienia, warunki ich powstawania, zależność kształtu, wielkości i położenia 

cienia względem źródła światła 

Rozwijane umiejętności: 

Obserwacja i wnioskowanie, dostrzeganie zależności między zjawiskami 

Metoda doświadczalna, praca indywidualna 

1. Wiesz już, że światło jest falą elektromagnetyczną, które człowiek widzi w zakresie 

długości od 380nm do 780nm. 

Dośw.1.  

Cel: Światło rozchodzi się po liniach prostych 

Przygotuj sobie pudełko sześcienne, wytnij po przeciwnych stronach małe otwory i w 

zaciemnionym pokoju lub wieczorem do jednego z otworów zaświeć latarką. 

 Co widzisz ? zapisz wynik obserwacji w zeszycie (może być z rysunkiem) 

Wniosek: Światło rozchodzi się po liniach prostych, które nazywamy promieniami. 

(zapisz w zeszycie) 

 

2. Źródła światła – przeczytaj uważnie tekst na stronie 164-165.  

Uzupełnij zdania: (zapisz w zeszycie) 

Naturalnymi źródłami światła są : gwiazdy, ______________ 

Wtórnymi źródłami są ciała odbijające światło. Może to być jasna ściana, księżyc, 

ekran w kinie i (spróbuj coś dodać). 

 

3. Cień i półcień 

Wykonaj wieczorem doświadczenie opisane na stronie 166 podręcznika. 

Dokładnie obserwuj i zapisz wyniki obserwacji – mogą być rysunki. 

 

Wniosek: 

Cień to obszar do którego nie dochodzi światło 

Półcień to obszar do którego dochodzi światło tylko z niektórych źródeł (np. części 

włókna w żarówce. Patrz rysunek str. 167 podręcznik) 

 

Eksperymentując z cieniem odpowiedz na pytania: 

 Od czego zależy wielkość cienia ? 



 Od czego zależy kształt cienia tego samego przedmiotu np. książki do fizyki. 

Odpowiedzi zapisz i wyślij do mnie na adres do kontaktów.  

Zapisz temat w zeszycie oraz to czego dotyczyła lekcja. Zapisz też wyniki twoich doświadczeń 

i wnioski oraz odpowiedzi na pytania. 

Zadanie do wykonania do 27 marca. Wyślij na mój adres kontaktowy 

 

    

 

Zad 2. Rozwiąż test powtórzeniowy w ćwiczeniach na stronie 77 -78 i wyślij odpowiedzi 

(zadanie 5 i 9 dla chętnych – wraz z obliczeniami) 

Zad. 3. Na stronie 76 jest doświadczenie związane z efektem cieplarnianym. Efekty i 

przebieg  swojej pracy udokumentuj w wybrany przez Ciebie sposób i również wyślij do 

mnie. T zadanie też dla chętnych. 

Wykonanie zadań 2 i 3 wyślij do 31 marca. 

 

Powodzenia i dużo zdrowia ,optymizmu. Życzę dobrej zabawy z optyką – tak nazywa 

się dział, który zaczynamy. 

 


