
Dzień dobry! 

Temat w dniu 10.06.2020r. to; 
 
Powtórzenie wiadomości Działu V Optyka 

 
To druga godzina powtórzenia materiału - wiadomości z optyk dziale V. 
Zaczynamy. 
Zagadnienie jakie musicie sobie przypomnieć i ugruntować to: 
 
1.Zjawisko załamania światła; 
-  prawo załamania światła, 
-  załamanie światła i pryzmat, 
-  rozszczepienie światła. 
 
2. Soczewki; 
-  rodzaje soczewek, 
-  Soczewki skupiające, 
-  soczewki rozpraszające, 
-  zdolność skupiająca soczewek. 
 
3. Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek; 
-  otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek skupiających, 
-  otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek rozpraszających. 
-  akomodacja oka. 
 
 
Literatura: 
Podręcznik do Fizyki – „Spotkanie z fizyką” od strony 246 do strony 242. 
Proszę również „posiłkować się” filmami i wiadomościami jakie dołączałem Wam do 
każdych zajęć (linki w Internecie). 
 
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-
skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk 
https://www.youtube.com/watch?v=rICMllbpDfs 
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-
skupiajacej-i-
rozpraszajacej/Do7FR5MVkhttps://www.youtube.com/watch?v=rICMllbpDfs 

 

To powinniście znać: 
 

- kąt padania jest zawsze większy od kąta załamania , jeśli światło przechodzi z  
  ośrodka , w którym porusza się szybciej, do ośrodka w którym porusza się wolniej. 
- gdy promień jest skierowany prostopadle do powierzchni wody, światło nie ulega  
  załamaniu. 
- przyczyną załamania światła przy przechodzeniu do innego ośrodka np. z powietrza  
  do wody jest fakt, że w każdym ośrodku światło ma inną prędkość. 
- zjawisko załamania światła można wykorzystać do jego rozszczepienia, czyli  
  uzyskania światła w kolorach tęczy. Do tego można wykorzystać tz. pryzmat. 

https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk
https://www.youtube.com/watch?v=rICMllbpDfs
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk
https://epodreczniki.pl/a/zjawisko-zalamania-swiatla-bieg-promieni-w-soczewce-skupiajacej-i-rozpraszajacej/Do7FR5MVk
https://www.youtube.com/watch?v=rICMllbpDfs


- wiesz już, że poszczególnym długościom fal odpowiadają różne barwy, 
- najbardziej załamany jest promień fioletowy a najmniej czerwony, 
- zjawisko rozczepienia światła nie zaobserwujemy dla światła lasera ( emituje on  
  światło o jednej długości fali), 
- w naturze rozszczepienie światła zaobserwujemy w przypadku tęczy, fontanny,  
  wodospadu, czy wody wypływającej z węża ogrodowego, 
- pamiętaj światło w pryzmacie ulega dwukrotnemu załamaniu.   
- soczewki dzielimy ze względu na promień przechodzącego światła na skupiające i  
  Rozpraszające, natomiast ze względu na wypukłość na; dwuwypukłą, płasko- 
  wypukłe, dwuwypukłe, wklęsło - wypukłe, dwuwklęsłe, wypukło - wklęsłe, 
- pojedyncze soczewki mają zastosowanie w prostych przyrządach takich jak okulary,  
  lupy. Bardziej skomplikowane układy optyczne składają się z kilku a nawet  
  kilkunastu soczewek nap. Lornetki, mikroskopy, aparaty fotograficzne, 
- promień światła przechodząc przez soczewkę załamuje się dwukrotnie: najpierw  
  przechodząc z powietrza do szkła, następnie ze szkła do powietrza, 
- soczewka wypukła skupia wiązkę światła, a wklęsła rozprasza, 
- ognisko soczewki skupiającej to punkt przecięcia promieni załamanych  
  przechodzących przez soczewkę. Natomiast odległość między soczewką i  
  ogniskiem nazywamy ogniskową i oznaczmy literą ”f”,  
- w soczewce rozpraszającej występuje tz. ognisko pozorne , leżące w punkcie  
  przecięcia przedłużeń promieni załamanych które przed przejściem przez soczewkę  
  biegły równolegle. 

 
 

Soczewka skupiająca                soczewka rozpraszająca 
 
 

Bieg wiązki promieni przed soczewkami i po ich przejściu z zaznaczeniem ogniska 
(dla soczewki skupiającej) oraz ogniska pozornego (dla soczewki rozpraszającej)  

- soczewki w zależności od promienia krzywizny ich powierzchni mają różne  
  ogniskowe, czyli rozpraszają lub skupiają promienie światła. 
  Określa się dla nich tzw. Zdolność skupiającą soczewki Z, która jest równa  
  odwrotności ogniskowej wyrażonej w metrach. 
 

                                                         Z=
1

𝑓
 

 

                         zdolność skupiająca soczewki = 
1

𝑜𝑔𝑛𝑖𝑠𝑘𝑜𝑤𝑎 𝑠𝑜𝑐𝑧𝑒𝑤𝑘𝑖
 

-  jednostką zdolności skupiającej jest dioptria (1D) 

-  soczewki skupiające mają zdolność skupiającą dodatnią, a rozpraszające – ujemną. 



-  powiększenie obrazu możemy obliczyć ze wzorów: 
 

   powiększenie = 
𝑤𝑦𝑠𝑜𝑘𝑜ść 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑢

wysokość przedmiotu
 

   lub 

   powiększenie = 
𝑜𝑑𝑙𝑒𝑔ł𝑜ść 𝑜𝑏𝑟𝑎𝑧𝑢 𝑜𝑑 𝑧𝑤𝑖𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎𝑑ł𝑎

odległość przedmiotu od zwierciadła
 

 
- rodzaj obrazu otrzymanego za pomocą soczewki skupiającej zależy od odległości   
   x przedmiotu od soczewki. Jeżeli: 
 

✓ dla x > 2f to obraz jest rzeczywisty, odwrócony i pomniejszony, 
✓ dla x = 2f to obraz jest rzeczywisty, odwrócony i tej samej wielkości, 
✓ dla f < 2f to obraz jest rzeczywisty, odwrócony i powiększony, 
✓ dla x = f,  to obraz nie powstaje, 
✓ dla x < f,  to obraz jest pozorny, prosty i powiększony. 

 
-  przykład konstrukcji obrazów otrzymywanych za pomocą soczewek skupiających.  
    wysokość przedmiotu (strzałki AB) - wysokość otrzymanego obrazu (strzałki A'B')  
    odległość przedmiotu od soczewki - odległość otrzymanego obrazu od soczewki –  
    ogniskowa soczewki (odległość ognisk F od środka soczewki) Konstruując obrazy  
    wykorzystuje się następujące, tzw. promienie charakterystyczne: 

 

 
 
 
 

 

 

 

-  za pomocą soczewek rozpraszających uzyskuje się zawsze (bez względu na 
odległość przedmiotu od soczewki) obraz: 
❖ pozorny, 



❖ prosty, 
❖ pomniejszony. 

 
    Na rysunku przedstawiono konstrukcję obrazu, powstającego w soczewce 

rozpraszającej. Do jego budowy wykorzystano dwa promienie świetlne, 
wychodzące z jednego końca świecącego przedmiotu  

 

.   

Promień pierwszy, który biegnie równolegle do osi optycznej, po załamaniu 
w soczewce rozprasza się w taki sposób, że jego przedłużenie przechodzi 
przez ognisko pozorne. 
Promień drugi, który pada na środek soczewki nie zmienia swojego kierunku. 
W miejscu przecięcia się przedłużenia promienia pierwszego z promieniem drugim 
powstaje prosty, pomniejszony obraz przedmiotu. 
Należy pamiętać, że przypadku soczewek rozpraszających ogniskowa i zdolność 
skupiająca są ujemne, co powoduje powstawanie obrazów pozornych. Obrazy te 
położone są zawsze po tej samej stronie soczewki co przedmiot, a więc odległość y 
jest zawsze mniejsza od zera. 
 

- akomodacja – zjawisko dostosowania się oka do oglądania przedmiotów 
znajdujących się w różnych odległościach. Dostosowanie to polega na odpowiednim 
doborze długości ogniskowej układu optycznego oka, tak aby na siatkówce 
powstawał ostry obraz oglądanego przedmiotu. 

 


