
 

23.04.2020 r. CZWARTEK    Fizyka  PU 

TEMAT: Obrazy tworzone przez soczewkę 

rozpraszającą. 

1. Przypomnij jak prowadziłeś konstrukcję obrazów tworzonych w soczewce 

skupiającej. 

2. Otwórz podręcznik na stronie 189 i przeanalizuj bieg promieni 

padających równolegle do osi optycznej soczewki na soczewkę 

obustronnie wklęsłą, tzw. rozpraszającą. Tutaj ognisko powstaje na 

przecięciu się przedłużeń promieni załamanych w soczewce i nazywa się 

ogniskiem pozornym. Promienie, które załamały się w soczewce po 

prawej stronie są rozbieżne (nigdy się nie przetną). 

3. Teraz oglądnij uważnie film na YouTube, który pokazuje konstrukcję 

obrazu w soczewce rozpraszającej. 

https://www.youtube.com/watch?v=stmQi4mCgAU 

4. Powtórz konstrukcję 

5. Wykonaj konstrukcje obrazu przedmiotu, który jest ustawiony w innej 

odległości niż ta pokazana na filmie. 

6. Co zauważyłeś? 

7. Czy zgadzasz się ze mną, że soczewka ta tworzy zawsze obraz 

pomniejszony, pozorny (po tej samej stronie co przedmiot) i prosty czyli 

nieodwrócony. 

8. Pod tematem lekcji zapisz w zeszycie podsumowanie ze strony 191. 

9. W ramach przypomnienia tego co nauczyłeś  się o soczewkach wykonaj 

zadania w zeszycie ćwiczeń związane z soczewkami.  

10.  Na kolejnej lekcji (27.04.2020) będziemy powtarzać wiadomości  o 

soczewkach, obrazach, które możemy otrzymywać. Napiszecie też krótki 

test, który jest obowiązkowy i będzie ograniczony czasem wysyłania 

odpowiedzi. 

11. Mam zadanie specjalne dla chętnych. 

Przygotuj prezentację na temat: 

1. Jaki obraz tworzy się w oku. Na czym polega wada krótkowidza i 

dalekowidza. Za pomocą jakich soczewek można je korygować. 

https://www.youtube.com/watch?v=stmQi4mCgAU


2. Aparat fotograficzny, luneta, mikroskop – przyrządy w których 

wykorzystuje się soczewki. Wyjaśnij jaki obraz otrzymujemy w tych 

urządzeniach i kiedy się je stosuje. Prezentacje należy przysłać do 

mnie do 29 kwietnia.  

3. Prezentacje, będą wykorzystane do realizacji kolejnego tematu 

związanego z zastosowaniem soczewek. 

Pozdrawiam wszystkich i bardzo Was proszę dotrzymujcie terminu oddawania 

prac, zwłaszcza odpowiedzi do testu, bo ocena, którą otrzymujecie stanowi 

podstawę do oceny Waszej pracy w drugim okresie roku szkolnego. 

Wczoraj obchodziliśmy Dzień Ziemi. Pamiętajcie, że to od nas zależy jakim 

powietrzem będziemy oddychać, jaką wodę będziemy pić, ma jakiej glebie 

rosnąć będą warzywa, itd. Pomyśl dlaczego np. butelek nie wolno zostawiać w 

lesie? Czy widzisz  związek z ostatnimi lekcjami ? 

Wspólnie,  i każdy z osobna, dbajmy o nasze naturalne środowisko. 

M. D. 

 

 


