
Jednostki: 

Długość:  

Podstawową jednostką długości jest 1 metr (1 

m). Jednostka większa to kilometr (1 km).  

1km = 1000 m 

Warto pamiętać również o centymetrach (1 cm) i 

decymetrach (1 dm) 

1 m = 100 cm  1 m = 10 dm 

Czas: 

Podstawową jednostką czasu jest 1 sekunda (1s). 

Używaną jednostką większą jest 1 godzina (1h) 

1h = 3600 s 

Prędkość: 

Podstawową jednostką prędkości w fizyce jest 1 

metr na sekundę (1m/s). Często używaną jed-

nostką jest 1 kilometr na godzinę (1km/h) 

1m/s = 3,6 km/h  1 km/h = 
18

5
m/s  

 

 

Znajomość definicji: 

Promień padający: promień światła, który pada 

na granicę ośrodków 

Promień załamany: promień światła załamany 

na granicy ośrodków 

Promień odbity: promień światła odbity od gra-

nicy dwóch ośrodków 

Normalna: prosta prostopadła do granicy dwóch 

ośrodków 

Kąt padania: kąt zawarty między normalną a 

promieniem padającym 

Kąt odbicia: kąt zawarty między normalną a 

promieniem odbitym 

Kąt załamania: kąta zawarty między normalną 

a promieniem załamanym 

Soczewka: przedmiot przezroczysty dla światła 

widzialnego o powierzchni bocznej kulistej. 

Ognisko soczewki: punkt na głównej osi 

optycznej soczewki, w którym skupiają się pro-

mienie załamane w soczewce, jeśli pierwotnie 

biegły równolegle do głównej osi optycznej. 

Ognisko zwierciadła wklęsłego: punkt na 

głównej osi optycznej zwierciadła, w którym 

skupiają się promienie odbite od zwierciadła, 

jeśli pierwotnie biegły równolegle do głównej 

osi optycznej. 

Załamanie światła: zjawisko zmiany kierunku 

rozchodzenia się światła na granicy dwóch 

ośrodków, przy czym światło przechodzi do no-

wego ośrodka. 

Odbicie światła: zjawisko zmiany kierunku roz-

chodzenia się światła na granicy dwóch ośrod-

ków, przy czym światło pozostaje w starym 

ośrodku. 

Zwierciadło płaskie: płaska wypolerowana po-

wierzchnia odbijająca światło 

Zwierciadło wklęsłe: odbijająca światło we-

wnętrzna część powierzchni kuli. 

Zwierciadło wypukłe: odbijająca światło ze-

wnętrzna część powierzchni kuli. 

Prawo odbicia światła: kąt odbicia jest zawsze 

równy kątowi padania 

Prawo załamania światła: 

- jeśli światło przechodzi z ośrodka rzadszego do 

gęstszego, to kąt załamania jest mniejszy od kąta 

padania 

Jeśli światło przechodzi z ośrodka gęstszego do 

rzadszego, to kąt załamania jest większy od kąta 

padania 

Rozszczepienie światła białego: zjawisko roz-

dzielenia światła słonecznego na poszczególne 

barwy 

Prędkość fali elektromagnetycznej: to 

300000km/s lub          
 

Znajomość wzorów: 

Zależność między częstotliwością o okresem 

drgań 

T
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gdzie: f- częstotliwość drgań (fali) 

 T – okres drgań 

 Prędkość rozchodzenia się fali: 

fv  
  lub  T

v


  

gdzie: v – prędkość rozchodzenia się fali 

 f - częstotliwość 

 T – okres 

 λ – długość fali 

 

Równanie soczewki (zwierciadła): 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

gdzie:  f – ogniskowa 

 x - odległość przedmiotu 

 y – odległość obrazu 

Powiększenie soczewki (zwierciadła): 

  
  

 
  lub    

 

 
 

gdzie: h1 – wysokość obrazu 

 h – wysokość przedmiotu 

 y – odległość obrazu 

 x – odległość  przedmiotu 

 

 

Rozwiązywanie najprostszych zadań, wyma-

gających podstawienia do wzoru bez koniecz-

ności przekształcania jednostek. 


