
Klas VIII 

(30.03-3.04.2020) 

Fizyka (2 godziny) 

Temat: Odbicie światła 

https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0EfbA 

 

Temat: Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim. 

Zwierciadło płaskie jest najprostszym i najczęściej spotykanym rodzajem zwierciadła. Tworzy 
je płaska i wypolerowana powierzchnia, która w idealnym przypadku nie absorbuje, ani nie 
rozprasza światła – jedynie odbija promienie świetlne. 

W celu znalezienia obrazu świecącego punktu, powstającego w zwierciadle płaskim, należy 
poprowadzić co najmniej dwa promienie świetlne, biegnące w kierunku powierzchni 
odbijającej, bowiem obrazy powstają zawsze w miejscu przecięć tych promieni lub ich 
przedłużeń. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gV_hvE0EfbA


Na rysunku przedstawiono schemat powstawania obrazu w zwierciadle płaskim. Wszystkie 
promienie padające na zwierciadło spełniają prawo odbicia światła. Widać, że promienie 
odbite od zwierciadła tworzą wiązkę rozbieżną, więc nigdy się nie przetną. Przetną się 
natomiast ich przedłużenia za powierzchnią zwierciadła, w wyniku czego powstaje obraz 
pozorny. Innymi cechami powstałego obrazu są brak powiększenia oraz to, że jest on prosty, 
czyli nie odwrócony względem pionu. 

Spróbuj samodzielnie narysować kilka obrazów otrzymywanych w zwierciadle płaskim. 

 

Matematyka (4 godziny) 

Temat: Rodzaje ostrosłupów 

Ostrosłup to taki wielościan, którego podstawą jest dowolny wielokąt, a ściany boczne są 

trójkątami o wspólnym wierzchołku. 

 

https://epodreczniki.pl/a/ostroslup-i-jego-wlasnosci/DxeuZnYIs 

Narysuj dowolny ostrosłup 

Temat: Siatki ostrosłupów 

Siatkę ostrosłupa możemy otrzymać z modelu jego powierzchni na dwa sposoby: 

1. Rozciąć ostrosłup wzdłuż jednej krawędzi bocznej i wszystkich krawędzi postawy oprócz 

jednej. 

2. Rozciąć ostrosłup wzdłuż krawędzi bocznych. 

Wytnij siatki ostrosłupów i sklej (załącznik 1) 

Narysuj siatkę dowolnego ostrosłupa 

http://matematykajestspoko.blogspot.com/2013/02/ostrosupy.html 

https://epodreczniki.pl/a/ostroslup-i-jego-wlasnosci/DxeuZnYIs
http://matematykajestspoko.blogspot.com/2013/02/ostrosupy.html


 

 

Temat: Pole powierzchni ostrosłupów 

http://matematyka.pisz.pl/strona/994.html 

 

Temat: Obliczanie pól powierzchni ostrosłupów 

1. Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego 

krawędź podstawy ma długość 5, a wysokość ściany bocznej jest równa 8. 

2. Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego czworokątnego, którego 

krawędź podstawy ma długość 12, a wysokość bryły jest równa 8. 

3. Oblicz pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego krawędź 

podstawy ma długość 6, a krawędź boczna ma długość 5. 

 

Uwaga ósmoklasisto !!! 

Poniżej link do strony gdzie możesz rozwiązywać arkusze egzaminacyjne on Line lub 

możesz je wydrukować. Znajdziesz tam również rozwiązania tych arkuszy.  

 

https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/ 

Powodzenia 

 

 

 

 

http://matematyka.pisz.pl/strona/994.html
https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/


Załącznik1 Pamiętaj aby zostawic ok. pół cm od krawędzi, aby móc skleić ostrosłup 

 



 


