
 
 

Materiał z fizyki do samodzielnej pracy  oraz pracy przy 

wsparciu online nauczyciela dla uczniów klasy VIII SP 
 

Drogie i Drodzy! 

Witajcie po przerwie  

Mam nadzieję, że jesteście zdrowi i dbacie o siebie. Spotykamy się w 

innej rzeczywistości. Bardzo zależy mi na kontakcie z Wami. Dlatego 

proszę Was  o zainteresowanie dostępnymi metodami łączności online, 

które są ustalone na grupach klasowych w aplikacji massenger.                   

Nie ukrywam, że jeśli chodzi o zastosowanie nowoczesnych technologii 

to wiem, że moja wiedza jest zdecydowanie mniejsza niż Wasza. 

Dlatego liczę na pomoc i jednocześnie wyrozumiałość z Waszej strony. 

Na wstępie pragnę przypomnieć Wam, że z fizyki realizujemy obecnie dział 

OPTYKA. Aby utrwalić dotychczasowe wiadomości dotyczące tego działu 

poniżej przesyłam link, który pozwoli przypomnieć sobie część informacji 

dotyczącej optyki, które już poznaliśmy, ale również zawiera pewne nowe 

wiadomości dotyczące ciekawych zjawisk optycznych: 

Zachęcam do obejrzenia, to tylko 10 minut: 

https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ 

Podczas ostatnich zajęć omawialiśmy jedno z najważniejszych praw optyki 

– prawo odbicia światła. Poniżej przypomnę omówione podczas ostatniej 

lekcji zagadnienia. Będą one również pomocne dla tych osób, które                          

w ostatnim czasie chorowały.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5D5asDYeEaQ


 

Światło padające na granicę dwóch ośrodków może ulec na tej 

powierzchni odbiciu. Prawo odbicia światła promieni brzmi następująco: 

Kąt padania promieni świetlnych jest równy 
kątowi odbicia tych promieni. 

 

 

 

 

Poniżej przesyłam link do doświadczenia wyjaśniającego powyższe prawo: 

https://www.youtube.com/watch?v=8-NI8eyE6_8 

Po zapoznaniu się z powyższym doświadczeniem proszę o rozwiązanie 

poniższych zadań: 

Zadanie 1 

Promień świetlny pada na zwierciadło. Kąt pomiędzy promieniem padającym,                

a promieniem odbitym wynosi 120° . Jaki jest kąt odbicia promienia? 

 

Zadanie 2 

Promień świetlny pada na zwierciadło. Kąt pomiędzy promieniem padającym                                 

a promieniem odbitym wynosi 120°. Jaki jest kąt odbicia? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8-NI8eyE6_8


Zadanie 3 

Jeżeli kąt pomiędzy promieniem odbitym a zwierciadłem wynosi 50°, to jaki jest 

kąt padania promienia świetlnego na zwierciadło? 

 

    

Zachęcam Was bardzo do rozwiązywania zadań na bieżąco oraz 

przesyłania rozwiązań za pomocą aplikacji messenger lub na maila: 

pasierb@poczta.fm.   W przypadku pytań i niejasności jestem do Waszej 

dyspozycji pod numerem telefonu 791271581 lub na facebooku. 

 

Do usłyszenia 

 

 

mailto:pasierb@poczta.fm

