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1. Etap edukacyjny klasa, data   szkoła ponadgimnazjalna - liceum 

2. Przedmiot: fizyka   

3.Temat zajęć: Soczewki - zadania 

4. Czas trwania zajęć: 45 minut 

5. Uzasadnienie wyboru tematu: Wybór tematu wynika z podstawy programowej 

6. Uzasadnienie zastosowania technologii:   

Zastosowanie technologii spowoduje zwiększenie atrakcyjności zajęć i aktywność uczniów 

7. Cel ogólny zajęć: 

Uczeń opisuje budowę i rodzaje soczewek oraz bieg promieni, które przez nie przechodzą 

8. Cele szczegółowe zajęć: 

 Uczeń opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą i rozpraszającą
  

 Uczeń podaje i stosuje zależność między ogniskową soczewki i promieniami sfer, które 
ograniczają soczewkę sferyczną 

9. Metody i formy pracy: 

cykl Kolba 

obserwacja, burza mózgów, pogadanka, rozwiązywanie zadań 

indywidualna i zespołowa  

10. Środki dydaktyczne: 

 zbiór zadań A. Bożek, K. Nessing, J. Salach: "Z fizyką w przyszłość"  

epodreczniki.pl, youtube.com, symulacje https://www.vascak.cz 

11. Przebieg zajęć: 

Aktywność nr 1 

Temat: Wprowadzenie 

Czas trwania: 5 minut 

Opis aktywności:  

1. Nauczyciel wita klasę, sprawdza listę obecności 
2. Nauczyciel podaje temat i cele lekcji  
3. Nauczyciel sprawdza pracę domową  

Aktywność nr 2 

Temat: Realizacja 

Czas trwania: 25 minut 

Opis aktywności:  

https://www.vascak.cz/


4. Nauczyciel prosi o przypomnienie pojęć: soczewka, załamanie światła 

5. Nauczyciel wykonuje symulacje doświadczeń biegu promieni w soczewce skupiającej i 

rozpraszającej, opisuje poszczególne promienie, przypomina równanie soczewki 

 https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=opt_spojka&l=pl 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_rozptylka&l=pl 

6. Nauczyciel wykonuje symulacje soczewek, opisuje rodzaje soczewek, pokazuje i stosuje 
zależność między ogniskową soczewki i promieniami sfer, które ograniczają soczewkę 
sferyczną 

https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?f=opt_dioptrie&l=pl  

7. Nauczyciel wraz z uczniami rozwiązuje zadania ze zbioru: 12.41 i 12.43 
8. Uczniowie sprawdzają rozwiązania zadań na symulacjach doświadczeń 

Aktywność nr 3 

Temat: Podsumowanie 

Czas trwania: 10 minut 

Opis aktywności: 

9. Nauczyciel wraz z uczniami podsumowuje zajęcia (utrwalenie pojęć i zależności) 
10. Uczniowie wykonują ćwiczenia z epodręcznika (1/3 ćwiczenia)   

https://zpe.gov.pl/a/cwiczenia/D16ohKC0m  

Aktywność nr 4 

Temat: Praca domowa 

Czas trwania: 5 minut 

Opis aktywności: 

11. Nauczyciel prosi o rozwiązanie zadania 12.41. Omawia treść zadań 
12. Nauczyciel prosi o obejrzenie filmów i wykonanie konstrukcji obrazów w soczewce 

skupiającej, gdy x>2f i 2f>x>f. Zapisanie cech powstałych obrazów 

https://www.youtube.com/watch?v=0T3dgLbHwlE&ab_channel=MarekDuda 

https://www.youtube.com/watch?v=e_7Dg663KVU&ab_channel=MarekDuda 

12. Sposób ewaluacji zajęć: ankieta 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZd-CrlSsHSesLzxHPAfD1iPoSc2kec9H_W8RU-

eGS4fZcoA/viewform?usp=sf_link 
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