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DZIAŁ 12� OPTYKA, CZYLI NAUKA O ŚWIETLE

 Źródła światła.  
Powstawanie cienia

1. Które z wymienionych ciał świecą światłem własnym, a które światłem odbitym? 
Weź pod uwagę: lampę LED, żarówkę, Księżyc, Słońce, gwiazdy, ekran w kinie, 
ekran telewizora, ekran telefonu komórkowego, robaczka świętojańskiego, zapaloną 
świecę, światełko odblaskowe w rowerze.

Światłem własnym świecą: _____________________________________________

Światłem odbitym świecą: _____________________________________________

2. Światła statku wypływającego z portu po pewnym czasie znikają za horyzontem. Jak 
można wytłumaczyć to zjawisko?

3. Na rysunku I przedstawiono cień kościoła widoczny pewnego dnia podczas wschodu 
Słońca. Który z rysunków – II czy III – przedstawia cień tego budynku w czasie za-
chodu Słońca, a który w południe tego samego dnia? Uzasadnij odpowiedź.

I II III

12.1



85

12.1. Źródła światła. Powstawanie cienia 

4. Na poniższych rysunkach przedstawiono cień samochodu widoczny w południe, ale 
w różnych porach roku – w lecie i w zimie. Przyporządkuj każdy z cieni do odpo-
wiedniej pory roku i uzasadnij swój wybór.

 I II

5. Wykonaj doświadczenie domowe, którego celem jest zbudowanie zegara słonecznego.

Potrzebne przedmioty i przyrządy: kartonowy krążek o średnicy ok. 20 cm, patyczek 
o długości ok. 10–15 cm, ołówek, zegarek.
Doświadczenie wykonaj na zewnątrz, na terenie oświetlonym światłem słonecznym 
przez cały dzień.

Kolejne czynności: 
1. Połóż na ziemi kartonowy krążek, na jego środku wykonaj mały otwór i przez 

niego wbij patyczek do ziemi.
2. Od wczesnych godzin rannych obserwuj, jak zachowuje się cień patyczka. Po 

upływie każdej kolejnej pełnej godziny zaznacz na krążku miejsce padania cienia 
i zapisz przy nim godzinę.

Schemat układu doświadczalnego:

Wynik obserwacji:  

Wniosek:  
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6. Ułóż trzy pytania, na które można znaleźć odpowiedzi w poniższym tekście. Zapisz 
je w zeszycie.

W niektóre noce Księżyc lśni i rozświetla ciemność znacznie lepiej niż gwiazdy. Księ-
życ nie wytwarza własnego światła, tak jak Słońce i inne gwiazdy, lecz jest wtórnym 
źródłem światła – odbija w kierunku Ziemi światło słoneczne, które go oświetla. W ten 
sam sposób odbijają światło słoneczne także inne planety jasno świecące w nocy na 
pogodnym niebie. Dla kosmonauty obserwującego Ziemię z przestrzeni kosmicznej 
także ona jest źródłem światła, ponieważ odbija światło słoneczne, które po odbiciu 
dociera m.in. do tego obserwatora. 

7. Wejdź na stronę http://www.scholaris.pl/resources/run/id/56053 i obejrzyj animację 
eksperymentu z powstawaniem cienia. Potem odpowiedz na pytanie: „Jak zmienia 
się wielkość cienia wraz ze zmianą odległości nieprzezroczystego przedmiotu od 
ekranu?”.

8. Wejdź na stronę http://www.scholaris.pl/resources/run/id/71916 i obejrzyj animację 
eksperymentu z powstawaniem półcienia. Potem odpowiedz na pytanie: „Kiedy na 
ekranie powstaje cień, a kiedy półcień?”.

9. Czym zajmuje się dział fizyki, którego nazwa jest rozwiązaniem logogryfu?

1�

2�

3�

4�

5�

6�

1. Substancja świecąca w wyniku pochłaniania promieniowania ultrafioletowego.
2. Grupa materiałów wykorzystywanych m.in. w lampach LED. 
3. Owady, które świecą w nocy.
4. Naturalny satelita Ziemi, będący wtórnym źródłem światła.
5. Najpopularniejsze do niedawna źródło światła w naszych mieszkaniach.
6. Urządzenie, które jest wykorzystywane m.in. w czytnikach kodów kreskowych. 


