
Fizyka  klasa VIII  2.04.20 PU 

Temat: Soczewki 

Cele:  

Uczeń wie: co to są soczewki, jakie są rodzaje soczewek, potrafi określić własności soczewek  

i skonstruować bieg promieni przez soczewkę, potrafi obliczyć zdolność skupiającą soczewki. 

1. Przypomnijcie z poprzedniej lekcji co dzieje się z promieniem świetlnym, który pada na 

granice dwóch ośrodków przezroczystych. 

2. Na lekcji biologii, przyrody na pewno korzystałeś z lupy bądź mikroskopu. Widziałeś też 

okulary, no i masz oczy. Co wspólnego maja wymienione urządzenia?  

Zasadniczą częścią tych urządzeń jest tzw. soczewka.  

3. Proszę Cię teraz, abyś na YouTube otworzył film edukacyjny „Soczewki, konstrukcje, 

wady wzroku, fizyka, optyka   

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

Trzy kolejne lekcje będę opierać na tym filmie. Dokładnie, z uwagą go oglądnij i skup się 

dzisiaj na tym co dotyczy soczewki, rodzajów soczewek i przejścia światła przez 

soczewki. 

4. Wpisz do zeszytu temat lekcji i przerysuj ze strony 178 podręcznika rysunek 

przedstawiający rodzaje soczewek 

5. Następnie napisz: 

Soczewki to ciała przezroczyste, ograniczone z obu stron powierzchniami kulistymi lub 

z jednej strony powierzchnia kulistą , a z drugiej płaską.  

6. Przerysuj rysunek ze strony 179 przedstawiający bieg promieni równoległych padających 

na soczewkę skupiającą. 

Pod rysunkiem zapisz: 

Wiązka promieni równoległych do głównej osi optycznej po przejściu przez soczewkę 

skupiającą zostaje skupiona w jednym punkcie, zwanym ogniskiem rzeczywistym 

soczewki.  

7. Przerysuj poniższy rysunek do zeszytu 

Zapisz: W soczewce rozpraszającej ognisko 

pozorne tworzą przedłużenia promieni 

załamanych, które skupiają się w jednym 

punkcie. 

8. Odległość ogniska od środka soczewki 

nazywamy ogniskową i opisujemy literą f. 

Długość ogniskowej wyrażamy w metrach. 

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


9. Odwrotność ogniskowej nazywamy zdolnością skupiającą soczewki, opisujemy literą Z. 

Jednostką zdolności skupiającej jest dioptria (D)  {1D = 
𝟏

𝟏𝒎
  }  Ogniskową i zdolność 

skupiającą soczewki rozpraszającej zapisujemy ze znakiem minus(-) 

 

Przykład 1. 

Ogniskowa soczewki skupiającej  ma długość 20 cm. Oblicz jej zdolność skupiającą. 

 

f = 20 cm = 0,2 m 

Z = ? 

Z = 
1

𝑓
  

Z = 
1

0,2 𝑚
 = 5D 

Zdolność skupiająca jest równa 5D. 

 

Przykład 2. 

Ogniskowa soczewki skupiającej ma długość 2m. Oblicz zdolność skupiającą tej soczewki. 

 

f = 2m 

Z = ? 

Z = 
1

𝑓
 

Z = 
1

2𝑚
 = 0,5D 

Zdolność skupiająca wynosi 0,5D. 

 

Uwaga 

 

Na kolejnej lekcji, czyli w poniedziałek 6 kwietnia, napiszecie kartkówkę  

z lekcji optyki . 

 

 

 


