
Dzień dobry. W tym tygodniu przepisujemy lekcje łącznie z rysunkami i bardzo proszę na razie 
żadnych notatek nie przesyłać. Pozdrawiam 

Wtorek: Wady wzroku i budowa aparatu fotograficznego
Zanim zrobimy notatkę oglądamy filmy z podanych linków:

https://portal.abczdrowie.pl/wady-wzroku

szkola.interklasa.pl/zs3choszczno/budowa_aparatu.pdf

Notatka:
1. Wyróżnia się kilka rodzajów wad wzroku:

• krótkowzroczność, 

• nadwzroczność (dalekowzroczność), 

• astygmatyzm, 

• starczowzroczność, 

• daltonizm (niemożność odróżniania kolorów), 

• zaburzenia widzenia stereoskopowego.

A) Krótkowzroczność to wada wzroku powstającą na skutek dysproporcji pomiędzy mocą układu 

optycznego oka a długością gałki ocznej. W krótkowzroczności moc układu optycznego oka jest 

zbyt duża lub oko jest za długie co w rezultacie powoduje, ze powstający obraz przedmiotów 

znajdujących się w dali jest zamazany. Przedmioty znajdujące się blisko są przez osobę 

krótkowzroczna widziane wyraźnie.

W celu poprawy ostrości widzenia krótkowidza stosuje się okulary korekcyjne lub soczewki 

kontaktowe. Są to soczewki rozpraszające. Ich moc optyczna podaje się w dioptriach dodając znak 

minus (np. minus 3 dioptrie).

Wyróżnia się trzy stopnie krótkowzroczności:

mała - w zakresie do - 3dpt. 

średnia - poniżej - 6dpt. 

wysoka - powyżej - 6dpt. 

Przy wysokiej krótkowzroczności w późniejszym okresie życia mogą wystąpić zmiany 

zwyrodnieniowe naczyniówki, siatkówki i ciała szklistego. 

https://portal.abczdrowie.pl/wady-wzroku
https://adserwer.xwords.pl/st.js?t=c&c=395&w=okulary&s=7
https://www.hellozdrowie.pl/daltonizm-jego-rodzaje-i-metody-leczenia-czym-jest-daltonizm/
https://www.hellozdrowie.pl/co-to-jest-astygmatyzm-jakie-sa-przyczyny-objawy-i-jak-go-leczyc/




2. Budowa aparatu
Każdy aparat jest w praktyce czarną skrzynką z otworem z przodu, przez który przechodzi 
światło z otoczenia i pada na tylną ściankę skrzynki, gdzie umieszcza się materiał światłoczuły. 
Najprostszą możliwą konstrukcją aparatu jest tzw. camera obscura, czyli pudło z małym 
otworkiem z przodu i płytą światłoczułą na tylnej ściance, na której zapisywany jest obraz 
wpadający przez otworek. 

Czwartek : Zwierciadła

Zanim zrobimy notatkę oglądamy linki:

https://www.bing.com/videos/search?q=zwierciad%c5%82a+p
%c5%82askie&docid=608036020140180287&mid=387EFD725755C438E4C8387EFD725755C438E4
C8&view=detail&FORM=VIRE

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ

1. Zwierciadło płaskie
 

Na przykładzie zwierciadła płaskiego omówimy własności obrazów powstających w układach 
optycznych (zwierciadłach, soczewkach). Tak, więc w zwierciadle płaskim obraz przedmiotu jest:
- pozorny, czyli został utworzony przez przedłużenia promieni świetlnych.
Pozorny obraz to również taki, który jest utworzony przez przedłużenia promienia świetlnego i 
promień świetlny (np. w przypadku soczewki rozpraszającej). Natomiast gdy przecinają się 
promienie świetlne powstaje obraz rzeczywisty (np. w soczewce skupiającej)

- prosty, czyli nie odwrócony. O obrazie odwróconym będziemy mówili np. w przypadku 
zwierciadeł
- tej samej wielkości, czyli powiększenie obrazu (stosunek wysokości przedmiotu do wysokości 
obrazu, H/h) jest równe 1

2. Prawo odbicia : światło odbija się pod takim samym kątem, pod jakim pada na daną 
powierzchnię. Oba kąty leżą w tej samej płaszczyźnie.

3. Od powierzchni kartki światło odbija się tak samo jak od wielu zwierciadeł ustawionych 
pod różnymi kątami. Nazywamy to rozproszeniem światła. 

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ
https://www.bing.com/videos/search?q=zwierciad%C5%82a+p%C5%82askie&docid=608036020140180287&mid=387EFD725755C438E4C8387EFD725755C438E4C8&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=zwierciad%C5%82a+p%C5%82askie&docid=608036020140180287&mid=387EFD725755C438E4C8387EFD725755C438E4C8&view=detail&FORM=VIRE
https://www.bing.com/videos/search?q=zwierciad%C5%82a+p%C5%82askie&docid=608036020140180287&mid=387EFD725755C438E4C8387EFD725755C438E4C8&view=detail&FORM=VIRE

