
Fizyka 

klasa VIII

Wtorek 19.05.2020

Temat: Powstawanie obrazów w soczewkach.

1. Zapoznaj się w jaki sposób powstają obrazy w soczewkach skupiających: 
http://rzeczniow.net/fizyka/mw/soczewki_skupiajace.html i w 
soczewkach rozpraszających: 
http://rzeczniow.net/fizyka/mw/soczewki_rozpraszajace.html 

2. Podane rysunki i opisy wykonaj starannie w zeszycie ( zdjęcia 
wykonanych rysunków prześlij na adres e-mail 
fizyka.zabrnie@interia.pl )

Obraz  przedmiotu  obserwowanego  przez  soczewkę  wyznaczymy
opierając  się  na  biegu  kilku  charakterystycznych  promieni.  Wiemy  już,  że
wiązka równoległa padająca na soczewkę skupia się w jej ognisku (dla soczewki
rozpraszającej są to przedłużenia do tyłu promieni wychodzących). 

Kolejnym charakterystycznym promieniem będzie promień przechodzący
przez  ognisko  soczewki.  Promień  taki  po  przejściu  przez  soczewkę  będzie
promieniem równoległym do jej osi. Kierunek promienia przechodzącego przez
środek soczewki nie ulegnie żadnemu odchyleniu. 

Poniższe  rysunki  przedstawiają  sposób  znajdowania  obrazu  danego
przedmiotu w zależności  od rodzaju soczewki i  odległości  x przedmiotu od
soczewki.
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SOCZEWKA SKUPIAJĄCA

1. Położenie przedmiotu: 0 < x < f

OBRAZ:
a) pozorny (utworzony przez przecięcie przedłużeń promieni świetlnych),
b) prosty (czyli nie odwrócony),
c) powiększony; p>1.

Odległość obrazu do soczewki: y<0

2. Położenie przedmiotu: x=f

OBRAZ:
Brak – Obraz nie powstał !
Promienie ani ich przedłużenia nie przetną się, ponieważ są do siebie

równoległe.

3. Położenie przedmiotu: f < x < 2f



OBRAZ:
a) rzeczywisty - utworzony przez przecięcie promieni świetlnych,
b) odwrócony,

•

c) powiększony; p>1.
Odległość obrazu do soczewki: y<0

4. Położenie przedmiotu: x=2f

OBRAZ:
a) rzeczywisty ,
b) odwrócony,•

c) niepowiększony – rzeczywistych rozmiarów  p = 1.
Odległość obrazu do soczewki: y = 2f

5. Położenie przedmiotu: x>2f



OBRAZ:
a) rzeczywisty ,
b) odwrócony,

•

c) pomniejszony p<1.
Odległość obrazu do soczewki: f < y < 2f

SOCZEWKA ROZPRASZAJĄCA
W  przypadku  soczewki  rozpraszającej  cechy  obrazu  są  ZAWSZE

identyczne bez względu na odległość przedmiotu od soczewki.

OBRAZ:
a) zawsze pozorny; utworzony przez przecięcie promienia świetlnego i 
przedłużenia promienia świetlnego,
b) zawsze prosty, czyli nieodwrócony,
c) zawsze pomniejszony; p < 1.
Odległość obrazu do soczewki: zawsze w odległości f < y < 0



Czwartek 21.05.2020

Temat: Zastosowanie soczewek w życiu codziennym.

1. Zapoznaj się z filmem na temat soczewek: 
https://www.youtube.com/watch?v=ODLGnvTGVxg i programem 
telewizyjnym: https://vod.tvp.pl/video/szkola-z-tvp-klasa-8,fizyka-
lekcja-1-30042020,47735252

2. Na podsawie filmu i prgramu telewizyjnego oraz informacji zawartych w
podręczniku i innych źródłach napisz notatkę w zeszycie na temat: 
„Zastosowania soczewek w życiu codziennym”

3. Zdjęcie wykoonanej notatki prześlij na adres e-mail 
fizyka.zabrnie@interia.pl 
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