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ÚVOD
Pre získanie trvalých vedomostí a schopností ich použiť v praxi je dôležitý prístup
k vzdelávaniu a najmä k žiakom zo z nevýhodného sociálneho prostredia vrátane žiakov
z marginalizovaných rómskych komunít.
Cieľom mojej práce bolo vypracovať návrh pracovných listov pre voliteľný predmet
Praktikum z fyziky k tematickému celku optika na tému „Správaní svetelných lúčov
v optických prístrojoch“. Vypracovala som pracovné listy na praktickú aplikáciu správania sa
charakteristických svetelných lúčov v šošovkách.
Pracovné listy sú najmä pomocou pre žiakov, aby na názorných fotografických ukážkach
vedeli žiaci pohotovo reagovať na praktické riešenie problémov s využitím nimi osvojených
poznatkov z danej oblasti učiva. Žiakom sú ponúknuté aj napovedajúce obrázky, aby bolo
zabezpečené plynulé vypĺňanie pracovných listov, čo umožní

dobrý pocit z úspechu

a získané vedomosti budú trvalejšie. Tvorivosť žiakov sa môže uplatniť pri riešení
praktických úloh pomocou uvedených programov v počítači. Charakter úloh sa strieda, aby
vypracovávanie bolo zaujímavejšie a motivujúcejšie.
Vzdelávací obsah učebného predmetu Praktikum z fyziky je v ôsmom ročníku rozdelený
do troch tematických celkov: „Optika“, „Sila a pohyb, Práca. a Energia“. Téma „Aplikácia
získaných poznatkov o správaní svetelných lúčov v optických prístrojoch“ spadá do
tematického celku „Optika“. Svetlo je dôležité pre naše vnímanie sveta zrakom, preto
skúmame zákonitosti jeho šírenia v priestore a zisťujeme ako sa odráža a láme v jednotlivých
prostrediach. Pre tematický celok „Optika“ je výkonový štandard aj aplikovať zákon odrazu,
lomu svetla a prechod charakteristických lúčov šošovkami v praktických úlohách a využitie v
optických prístrojoch.
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Pracovný list č. 1
Na to, aby sa písmená či nejaké iné predmety zväčšili, nám slúži lupa. Teda lupa

a kvapka vody majú spoločné znaky.

Úlohač.1
Doplň chýbajúce slová a napíš názvy jednotlivých šošoviek.
Lupa je v strede hrubšia ako na okrajoch. Takéto šošovky sa nazývajú.................šošovky.
Tie šošovky ,ktoré sú na okrajoch hrubšie sa nazývajú.......................šošovky.
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Úlohač.2
Charakterizuj chod rovnobežných svetelných lúčov s optickou osou cez spojnú
a rozptylnú šošovku. Pomenuj dôležité charakteristiky spojky a rozptylky.

Úloha č.3
Doplň chýbajúce slová v texte.
S hrúbkou šošovky sa mení ich..............................................Táto skutočnosť je vyjadrená
charakteristikou, ktorá sa nazýva.........................................označujeme ju písmenom gréckej
abecedy.................Vypočítame

ju

podľa

...................................je dioptria, značka ....
6

vzorca....................................Jednotkou

Úloha č.4
Vypočítaj dosadením do vzorca koľko dioptrií má spojná šošovka, ak jej ohnisková
vzdialenosť je 50 cm ?

Úloha č.5
Zakresli chod svetelných lúčov do obrázka v akom smere budú pokračovať po prechode
šošovkou. Napíš, ktorý je tretí charakteristický lúč pri prechode šošovkou a podľa
predchádzajúcich úloh zakresli schematické značky spojky a rozptylky chod svetelných
lúčov v akom smere budú pokračovať po prechode šošovkou ?
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Úloha č.6
Na obrázkoch sú znázornené svetelné lúče dopadajúce na zrkadlá a šošovky. Doplň do
obrázkov chod odrazených a lomených svetelných lúčov.

Zrkadlo

spojka

rozptylka

Úloha č.7
Vysvetli a zapíš v akých bodoch sa zbiehajú svetelné lúče a prečo svetelný lúč v papieri
vypálil dieru?
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Úloha č.8
Pomenuj šošovky a označ v ktorých obrázkoch je dráha lúčov nakreslená správne.

Úloha č.9
Označ body, v ktorých je vzdialenosť medzi predmetom a šošovkou väčšia ako 2f.
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Experimentálna úloha č.10
Urob pomôcku pomocou, ktorej budeš sledovať prechod svetelných lúčov cez pohár
s vodou. Použi: vreckové svietidlo, sklenený pohár, vodu, škatuľu od topánok, pravítko
a nožnice. Na jednu zo sien škatule nakresli a vystrihni tri štrbiny tak, ako je to zobrazené na
obrázku. Pohár naplň vodou a polož do stredu škatule oproti štrbinám. V tmavej miestnosti
rozsvieť svetlo pred štrbinami.

Vypracuj odpovede na otázky:
1.Akými prostrediami prechádzajú svetelné lúče ?
2.Čomu je podobné správanie svetelných lúčov pri prechode nádobou s vodou ?
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Úloha č.11
Vypočítaj koľko dioptrii má rozptylná šošovka, ak jej ohnisková vzdialenosť je 50 cm?
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Pracovný list č.2

Úloha č. 1

Doplňte.
Písmená sú ..................,ktoré zobrazujeme šošovkami. Šošovky vytvárajú ...............predmetov

Experimentálna úloha č.2
Preskúmaj obraz sviečky pomocou lupy a charakterizuj, opíš obrazy sviečky, ktoré si zachytil
na tienidle. Porovnaj vzdialenosť sviečky od lupy, keď bol jej obraz zmenšený, so
vzdialenosťou, keď si zachytil zväčšený obraz. Kedy bola vzdialenosť medzi nimi väčšia?
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Úloha č.3
Urč z obrázka, ktorá nádoba je predmet a ktorá obraz, ak je raz obraz vytvorený spojkou
a druhýkrát rozptylkou.

1
2

4
3

Úloha č.4
Spojná aj rozptylná šošovka majú ohniskovú vzdialenosť 5 cm. Oboma chceme zobraziť
predmet v tvare šípky. Predmet je vzdialený od šošoviek 6 cm. Nakresli si schémou opísanú
situáciu a obraz predmetu pomocou význačných lúčov.
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Úloha č.5
Charakterizuj obraz sviečky v obrázku A a B :
A

B

Úloha č.6
Na obrázkoch sú odlišné prípady smerov prechádzajúcich lúčov. Označte, ktoré z nich
zodpovedajú prípadu, keď x ˂ f. Určte vlastnosti obrazov, ktoré sa vytvoria v týchto
situáciách.
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Úloha č.7
Pomenujte druhy šošoviek, ktoré sú použité v týchto okuliaroch. Aké sú ohniskové
vzdialenosti šošoviek ? Napíšte do prázdnych políčok správne hodnoty.

Úloha č.8
Dokresli do schém oka A,B,C schematické značky šošoviek ,ktoré by mali odstrániť
chybu oka.
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