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1. Na rysunku obok kąty padania i odbicia światła oznaczono
odpowiednio jako:

A. 𝛼 i 𝛿 B. 𝛽 i 𝛼 C. 𝛿 i 𝛾 D. 𝛽 i 𝛾

2. Promień odbity tworzy ze zwierciadłem kąt 40∘. Kąt odbicia wynosi:

A. 40∘ B. 50∘ C. 60∘ D. 90∘

3. Promienie padający i odbity tworzą kąt 40∘. Kąt padania wynosi:

A. 10∘ B. 20∘ C. 50∘ D. 80∘

4. Na rysunku przedstawiono zjawisko rozproszenia światła.
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wstaw znak X w odpo-
wiednią kratkę.

Kąty padania poszczególnych promieni świetlnychmają różnemiary. prawda fałsz

Promienie światła odbitego od powierzchni tworzą wiązkę promieni
równoległych.

prawda fałsz

5. Kuba dostał koszulkę z emblematem strzałki (patrz rysu-
nek). Chłopiec założył koszulkę i przegląda się w lustrze.
Na którym rysunku przedstawiono obraz strzałki, jaki zo-
baczył Kuba?

6. Na schemacie pokazano (widok z góry) cztery stojące pio-
nowo lustra sklejone ze sobą krawędziami. W jednym z lu-
ster wycięto otwór (oznaczony na rysunku literą E) i pusz-
czono przez niego promień światła. Narysuj dalszy bieg
promienia. W które z punktów oznaczonych na lustrach
trafi kolejno promień światła?
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7. Dwa lustra ustawiono pod kątem prostym (patrz rysunek).
Oceń prawdziwość podanych zdań. Wstaw znak Xw odpo-
wiednią kratkę.

Kat 𝛼 jest kątem padania promienia i jego miara wynosi 26∘. prawda fałsz

Kat 𝛽 jest kątem odbicia promienia i jego miara wynosi 64∘. prawda fałsz

8. Jeden z rysunków przedstawia promień światła przechodzącego z wody do powietrza (prędkość rozcho-
dzenia się światła w wodzie wynosi 225 tys. km

s . Który?

9. Kąt odbicia promienia świetlnego od powierzchni pewnego
ośrodka wynosi 50∘, a kąt między promieniem padającym
i załamanym to 165∘. Jaki jest kąt załamania tego promienia
światła?

10. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Jeżeli kąt padania promienia świetlnego na granicę dwóch ośrodków
wynosi 0∘, to promień ten ulegnie załamaniu.

prawda fałsz

Im mniejszy jest kąt padania promienia świetlnego, tym większy jest
kąt załamania.

prawda fałsz

11. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wstaw znak X w odpowiednią kratkę.

Światło białe padające na pryzmat ulega załamaniu tylko raz, gdy
pokonuje granicę pryzmat–powietrze.

prawda fałsz

Zjawisko rozszczepienia światła jest skutkiem odbijania się poszcze-
gólnych promieni świetlnych składających się na światło białe pod
różnymi kątami.

prawda fałsz

12. Światło biegnie w wodzie i pada pod takim samym kątem na dwie powierzchnie — powietrza i szkła
— i przechodzi do tych ośrodków. Prędkość światła w wodzie ma wartość około 225000 km

s , a w szkle
200000 km

s .
a) Który z kątów: padania czy załamania światła będzie mniejszy przy przejściu światła z wody do szkła?
b) Przy przejściu do którego z ośrodków, powietrza czy szkła, światło załamie się pod mniejszym kątem?
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