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12.2.  Odbicie światła

  
Odbicie światła

1. Wyjaśnij, dlaczego trudno jest zobaczyć rysunek narysowany kredą na tablicy świeżo 
wytartej mokrą gąbką. Dlaczego ten rysunek staje się widoczny, gdy tablica wyschnie?

2. Odszukaj w internecie informacje, które pozwolą ci odpowiedzieć na pytanie: „Dla-
czego oczy kota świecą w ciemności?”. Napisz krótką notatkę na ten temat.

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

Szkła odblaskowe, zwane też czasem światłami odblaskowymi, to element wyposażenia 
wielu pojazdów, np. samochodów, rowerów. Zbudowane są ze specjalnie ukształtowa-
nych miniaturowych zwierciadeł, niekiedy w połączeniu z zestawem małych soczewek, 
które po oświetleniu w nocy reflektorami (np. samochodowymi) jasno świecą światłem 
odbitym. 

A

B

Szkła odblaskowe zwiększają także bezpieczeństwo osób poruszających się w nocy 
skrajem drogi, dlatego umieszcza się je np. na tornistrach uczniowskich. Odblaski 
powinny być tak skonstruowane, by w warunkach dobrej przejrzystości powietrza 
oświetlone reflektorami samochodowymi odbijały światło, które będzie widoczne 
z odległości 150 metrów.
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4. Odszukaj w internecie informacje, które pozwolą ci odpowiedzieć na pytanie: „Co jest 
przyczyną tzw. efektu czerwonych oczu, obserwowanego na fotografiach wykonanych 
w ciemności z użyciem lampy błyskowej?”. Napisz krótką notatkę na ten temat.

5. Na poniższych rysunkach narysuj bieg promienia świetlnego po odbiciu od wypo-
lerowanej, płaskiej powierzchni. Zaznacz kąt padania α, kąt odbicia β, i prostą n 
prostopadłą do powierzchni zwierciadła w punkcie padania.

a) b) c)

 

6. Narysuj bieg promieni świetlnych po odbiciu od powierzchni przedstawionych na 
rysunkach.

     a) b)

   

7. Jaką treść fizyczną zawiera popularne przysłowie: nie wszystko złoto, co się świeci?



89

12.2. Odbicie światła 

8. Promień światła pada prostopadle na powierzchnię zwierciadła płaskiego, jak na ry-
sunku I. Jaki kąt utworzą promienie padający i odbity, jeżeli płaszczyzna zwierciadła 
zostanie obrócona o kąt 30° wokół osi o prostopadłej do płaszczyzny rysunku? Na 
rysunku II narysuj dalszy bieg promienia po odbiciu od zwierciadła.

       I II

30°
o

9. Zaprojektuj taki układ optyczny z wykorzystaniem zwierciadeł płaskich, aby przez 
rurę o kształcie pokazanym na rysunku można było zobaczyć świecącą żarówkę.

10. Na którym rysunku zaznaczono poprawnie kąt padania α i kąt odbicia β? 

A. B. C.

α α
α β

β β
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11. Jaką treść fizyczną możesz odczytać w poniższym fragmencie wiersza Lukrecjusza 
– rzymskiego poety i filozofa, żyjącego w I wieku p.n.e.?

Przypatrz się promieniowi Słońca złocistego, 
Gdy wpadnie przez szczelinę do domu ciemnego.
Ujrzysz w płomiennej wiązce drobinki rozliczne,
Co zdają się wieść z sobą wojny ustawiczne,
Rozbiegają się, łączą, mieszają, zderzają 
I w swoim ruchu chwil spoczynku nie mają.

12. Do czego służy przyrząd, którego nazwa jest rozwiązaniem logogryfu?

1�

2�

3�

4�

5�

6�

7�

8�

1. Zjawisko, które możemy zaobserwować, gdy strumień światła pada na powierzchnię chro-
powatą.

2. Powstaje, gdy na drodze promieni słonecznych pojawi się nieprzezroczysty przedmiot.
3. Może być padający lub odbity.
4. Nauka o świetle.
5. Gładka, wypolerowana powierzchnia odbijająca światło.
6. Ciało niebieskie, które możemy zobaczyć nocą dzięki zjawisku rozproszenia światła. 
7. Gwiazda będąca dla nas najsilniejszym naturalnym źródłem światła.
8. Jest równy kątowi odbicia.


