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Grupa A Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 39

Zaznacz przykłady źródeł światła.
 A. Księżyc                 C. żarówka                E. błyskawica
 B. Słońce                   D. kometa                  F. Jowisz

(.../3 pkt)

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1. Prędkość światła w próżni jest największą prędkością przenoszenia
informacji. P F

2. Światło porusza się w próżni z prędkością 300 000 m/s. P F

3. Prędkość światła w szkle i wodzie jest taka sama. P F

(.../3 pkt)

Oceń zdania. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Optyka jest to nauka o świetle i jego oddziaływaniu z materią. P F

2. Źródłem światła jest ciało wysyłające promieniowanie niewidzialne
dla ludzkiego oka. P F

3. Wąska wiązka światła nazywana jest promieniem świetlnym. P F

4. Prędkość światła w próżni wynosi 300 000 km/s. P F

(.../4 pkt)

Na rysunku przedstawiono źródło światła
oświetlające nieprzezroczystą piłkę. Ścianę za
piłką podzielono na trzy obszary.

Poszczególnym obszarom przyporządkuj
odpowiednie nazwy.

Obszar 1  A. półcień  B. cień  C. obszar oświetlony

Obszar 2  A. półcień  B. cień  C. obszar oświetlony

Obszar 3  A. półcień  B. cień  C. obszar oświetlony

(.../3 pkt)

Na rysunku przedstawiono promień świetlny padający
pod kątem 30° na wypolerowaną powierzchnię metalu.
Wskaż w tabeli miary zaznaczonych na rysunku
kątów α, β i γ.

Kąt α  30°  45°  60°  90°

Kąt β  30°  45°  60°  90°

Kąt γ  30°  45°  60°  90°

(.../3 pkt)
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Na schemacie przedstawiono odbicie równoległej wiązki światła od zwierciadła
wypukłego. W chmurkach na rysunku wpisz nazwy elementów, przy których zostały one
umieszczone.

(.../5 pkt)

Uzupełnij zdania. W każdej kolumnie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

1.
Bombka na
choince jest
zwierciadłem

A płaskim.

B wklęsłym.

C wypukłym.

2. Obraz
D rzeczywisty powstaje wtedy, gdy przecinają się

przedłużenia promieni odbitych.E pozorny

3.
W zwierciadle
płaskim
powstaje obraz

F powiększony,
I pozorny, K odwrócony.

G pomniejszony,

H takiej samej
wielkości, J rzeczywisty, L prosty.

(.../5 pkt)

Za pomocą zwierciadeł sferycznych wypukłych zawsze otrzymuje się obraz A/ B,
a w przypadku zwierciadła wklęsłego, jeśli umieścimy przedmiot w ognisku, obraz C/ D.
        A. pomniejszony              C. nie powstanie
        B. powiększony                D. jest tej samej wielkości co przedmiot

(.../2 pkt)

Oceń zdania. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Wrażenie, że łyżeczka zanurzona w szklance z wodą jest złamana,
powstaje dzięki zjawisku odbicia światła. P F

2. Obrazy powstające w lustrze są widoczne dzięki zjawisku załamania
światła. P F

3. W pryzmacie można zaobserwować zjawisko załamania światła. P F

(.../3 pkt)

Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedzi (1 lub 2 oraz A lub B).

Gosia nosi okulary
o zdolności skupiającej
–2 D, jest więc

1. krótkowidzem, zatem soczewki
w jej
okularach są

A. skupiające.

2. dalekowidzem, B. rozpraszające.

(.../2 pkt)
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11 Zaznacz właściwe uzupełnienia zdań.
Jeżeli człowiek czyta książkę, trzymając ją w odległości 40 cm, to A/ B/ C. Jeśli próbuje
czytać z odległości dobrego widzenia (25 cm), w jego oku ostry obraz oglądanego
przedmiotu powstaje D/ E/ F. Wzrok tego człowieka G/ H/ I.
Jeżeli człowiek czyta książkę, trzymając ją w odległości 25 cm, to A/ B/ C. W jego oku
ostry obraz oglądanego przedmiotu powstaje D/ E/ F. Wzrok tego człowieka G/ H/ I.
      A. jest dalekowidzem                             D. przed siatkówką
      B. jest krótkowidzem                              E. na siatkówce
      C. nie ma wady wzroku                          F. za siatkówką
      G. potrzebuje korekcji soczewkami skupiającymi
      H. potrzebuje korekcji soczewkami rozpraszającymi
      I. nie potrzebuje okularów korekcyjnych

(.../6 pkt)
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Grupa B Klasa ....................
Imię i nazwisko ...................................

Liczba punktów ...... / 39

Zaznacz przykłady źródeł światła.
 A. piorun                   C. meteoryt                 E. wskaźnik laserowy
 B. Wenus                   D. ognisko                  F. oczy kota

(.../3 pkt)

Oceń prawdziwość zdań. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.

1. Prędkość światła w powietrzu jest największą prędkością przenoszenia
informacji. P F

2. Światło w każdym ośrodku porusza się z prędkością 300 000 m/s. P F

3. Wszystkie fale elektromagnetyczne mają w próżni taką samą prędkość. P F

(.../3 pkt)

Oceń zdania. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Źródłem światła jest ciało wysyłające promieniowanie widzialne dla oka
ludzkiego. P F

2. Źródła światła mogą być naturalne i sztuczne. P F

3. Prędkość światła we wszystkich ośrodkach jest jednakowa. P F

4. W ośrodku optyczne jednorodnym światło rozchodzi się po liniach
prostych. P F

(.../4 pkt)

Na rysunku przedstawiono dwa źródła światła
oświetlające nieprzezroczystą piłkę. Ścianę za
piłką podzielono na trzy obszary.

Poszczególnym obszarom przyporządkuj
odpowiednie nazwy.

Obszar 1  A. półcień  B. cień  C. obszar oświetlony

Obszar 2  A. półcień  B. cień  C. obszar oświetlony

Obszar 3  A. półcień  B. cień  C. obszar oświetlony

(.../3 pkt)

Na rysunku przedstawiono promień świetlny padający
pod kątem 40° na wypolerowaną powierzchnię metalu.
Wskaż w tabeli miary zaznaczonych na rysunku
kątów α, β i γ.

Kąt α  30°  40°  50°  60°

Kąt β  30°  40°  50°  60°

Kąt γ  30°  40°  50°  60°

(.../3 pkt)
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Promień równoległy do osi optycznej
odbija się od zwierciadła wypukłego.
a) Wskaż kierunek promienia odbitego,
zaznaczając a, b lub c.
b) Nazwij punkty X, Y
i odległość Z zaznaczając odpowiednie
pola zamieszczonej niżej tabeli.

Środek krzywizny
zwierciadła Ogniskowa Ognisko

rzeczywiste
Ognisko
pozorne

Punkt X

Punkt Y

Odległość Z

(.../5 pkt)

Uzupełnij zdania. W każdej kolumnie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

1. Zwierciadłem

A płaskim

jest m.in. zewnętrzna strona łyżeczki.B wklęsłym

C wypukłym

2. Obraz
D rzeczywisty powstaje wtedy, gdy przecinają się

promienie odbite.E pozorny

3.
W zwierciadle
płaskim
powstaje obraz

F takiej samej
wielkości, I rzeczywisty, K prosty.

G pomniejszony,
J pozorny, L odwrócony.

H powiększony,

(.../5 pkt)

Za pomocą zwierciadeł sferycznych wypukłych zawsze otrzymuje się obrazy A/ B,
a w przypadku zwierciadła wklęsłego, jeśli umieścimy przedmiot w środku krzywizny,
obraz C/ D.
A. pozorne    B. rzeczywiste    C. nie powstanie    D. jest tej samej wielkości co przedmiot

(.../2 pkt)

Oceń zdania. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe.

1. Wrażenie, że wiosło zanurzone w wodzie jest złamane, powstaje dzięki
zjawisku załamania światła. P F

2. Obrazy powstające w lustrze są widoczne dzięki zjawisku odbicia
światła. P F

3. Światło białe, które pada na pryzmat, ulega tylko zjawisku załamania. P F

(.../3 pkt)

Uzupełnij zdanie. Wybierz odpowiedzi (1 lub 2 oraz A lub B).

Krzyś nosi okulary
o zdolności skupiającej
+1 D, jest więc

1. krótkowidzem, zatem soczewki
w jego
okularach są

A. skupiające.

2. dalekowidzem, B. rozpraszające.

(.../2 pkt)
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11 Zaznacz właściwe uzupełnienia zdań.
Jeżeli człowiek czyta książkę, trzymając ją w odległości 17 cm, to A/ B/ C. Jeśli próbuje
czytać z odległości dobrego widzenia (25 cm), w jego oku ostry obraz oglądanego
przedmiotu powstaje D/ E/ F. Wzrok tego człowieka G/ H/ I.
Jeżeli człowiek czyta książkę, trzymając ją w odległości 50 cm, to A/ B/ C. Jeśli próbuje
czytać z odległości dobrego widzenia (25 cm), w jego oku ostry obraz oglądanego
przedmiotu powstaje D/ E/ F. Wzrok tego człowieka G/ H/ I.
      A. jest dalekowidzem                             D. przed siatkówką
      B. jest krótkowidzem                              E. na siatkówce
      C. nie ma wady wzroku                          F. za siatkówką
      G. potrzebuje korekcji soczewkami skupiającymi
      H. potrzebuje korekcji soczewkami rozpraszającymi
      I. nie potrzebuje okularów korekcyjnych

(.../6 pkt)


