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Temat: Podstawowe pojęcia z optyki.  

 

1. Optyka – nauka o świetle. 

Nazwa optyka pochodzi od greckich słów: optikos- wzrokowy i optos- widzialny.  

 

2. Źródła światła – ciała, które emitują (wysyłają) światło. 

Źródłem światła są wszystkie ciała świecące światłem własnym oraz ciała wysyłające światło 

w wyniku: 

- podgrzania do wysokiej temperatury ( żarówki); 

- pobudzenie do świecenia cząsteczek gazów w silnym polu elektrycznym (neony); 

- pochłanianie promieniowania ultrafioletowego tzw. luminofory; 

- reakcje chemiczne (płomień świecy, niektóre organizmy żywe np. świetliki, itp.). 

 

Naturalne źródła światła:  

- gwiazdy w tym Słońce; 

- wyładowania atmosferyczne; 

- niektóre organizmy żywe. 

 

Sztuczne źródła światła: 

- żarówka; 

- rozgrzana stal; 

- ognisko; 

- świece. 

 

Źródłami światła nie są: 

- planety; 

- Księżyc.  

 

3. Rozchodzenie się światła. 

Światło rozchodzi się prostoliniowo.  

 

4. Cień i półcień 

Dowodem na to, że światło rozchodzi się prostoliniowo jest powstanie cienia i półcienia.  

 

Cień – obszar do którego nie dochodzą promienie świetlne. 

Półcień- obszar częściowo oświetlony.  

 

5. Dlaczego widzimy? 

Gdy jest ciemno, nie rozróżniamy barw ani kształtów przedmiotów. Do tego, aby widzieć 

świat pięknym i kolorowym, potrzebne jest światło. 



Abyśmy mogli cokolwiek zobaczyć, światło musi dotrzeć do naszego oka i wywołać wrażenie 

wzrokowe. Światło to może pochodzić bezpośrednio ze źródła światła. Widzimy także 

przedmioty, od których światło się odbiło. 

Gdy zbliżamy rękę do żarówki, czujemy jej ciepło, podobnie w piękny słoneczny dzień, gdy 

zbyt długo opalamy się na plaży, możemy ulec oparzeniu. Jest to dowód na to, że światło 

przenosi energię (energię promienistą). 

Energia ta wykorzystywana jest przez rośliny w procesie fotosyntezy. 

Energia ta jest także potrzebna do tego, aby wywołać w naszym oku wrażenia wzrokowe – 

czyli po to, byśmy widzieli. 

Jeżeli światło, które wyszło z jakiegoś ciała dotrze do naszego oka i wywoła w nim 

wrażenie świetlne, to powiemy, że widzimy to ciało. Światło to może pochodzić 

bezpośrednio z wysyłającego je źródła ale widzimy również przedmioty, od których 

światło się odbiło. 

Ćwiczenie 1 

Zaznacz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe. 

1. Widzimy źródła światła i przedmioty, od których odbiło się światło. 

2. Widzimy tylko źródło światła. 

3. Widzimy tylko przedmioty od których odbiło się światło. 

4. Widzimy przedmioty, które nie są źródłami światła i od których nie odbiło się światło.  

 

Lekcje on-line 

Klasa 8 a środa godz. 13.00 

Klasa 8 b środa godz. 12.00  

 

 

 

 


