
SCENARIUSZ LEKCJI Z WYKORZYSTANIEM TIK 

 

Temat:  Soczewki. Zdolność skupiająca soczewki. 
 

Prowadzący: Karolina Górska 

Czas: 45min 

Wymagania szczegółowe podstawy programowej (cytat): 

 7.5) opisuje (jakościowo) bieg promieni przy przejściu światła z ośrodka rzadszego 

do ośrodka gęstszego optycznie i odwrotnie;  

 7.6) opisuje bieg promieni przechodzących przez soczewkę skupiającą  

i rozpraszającą (biegnących równolegle do osi optycznej), posługując się pojęciami 

ogniska i ogniskowej; 

 7.7) rysuje konstrukcyjnie obrazy wytworzone przez soczewki, rozróżnia obrazy 

rzeczywiste, pozorne, proste, odwrócone, powiększone, pomniejszone;  

 

Cele lekcji:  

Uczeń:  

 zna rodzaje soczewek (soczewki skupiające i rozpraszające), 

 wie, jaki jest bieg promieni świetlnych po przejściu przez soczewkę skupiającą, 

 zna i rozumie pojęcia: główna oś optyczna, środek soczewki, ognisko rzeczywiste 

soczewki, ogniskowa soczewki,  

 wie co to jest zdolność skupiająca soczewki, wie, że jednostką zdolności skupiającej 

jest dioptria, 

 wie, jaki jest bieg promieni świetlnych po przejściu przez soczewkę rozpraszającą, 

 zna i rozumie pojęcie - ognisko pozorne soczewki. 

 

Cele lekcji w języku ucznia: 

Dowiesz się co to są soczewki i jak światło przechodzi przez soczewki. 

 

Kryteria sukcesu dla ucznia NaCoBeZU (Na co Będziemy Zwracać Uwagę) 

Odszukasz informacji na temat soczewek. Rozpoznasz rodzaje soczewek. Nauczysz się jak 

promień światła zmienia bieg w soczewce skupiającej i rozpraszającej. Przeprowadzisz 

doświadczenia na ławie optycznej, które umożliwia samodzielne rysowanie konstrukcji 

obrazów.  

 

Informacja o tym co uczniowie już wiedzą. 


Młodzież przypominają sobie prawo załamania światła, utrwalają sobie cechy obrazów  

i odnoszą to do soczewek, oraz przypomną sobie równanie zwierciadła.   



Pytanie kluczowe: 

Co to jest soczewka i do czego służy? Co soczewka robi ze światłem? 

 

Metody nauczania: 

 pogadanka  

 burza mózgów 



 prezentacja multimedialna 

 pokaz 

 przeprowadzanie doświadczeń 

 praca w grupach 

 

Środki dydaktyczne: 

 tablica interaktywna z dostępnym Internetem,  

 interaktywne plansze wydawnictwa WSIP,  

 uczniowskie telefony komórkowe z dostępem do Internetu (szkolne Wi-Fi) 

 

Przebieg lekcji: 

 

1. Czynności wstępne – przywitanie, sprawdzenie obecności. 

 

2. Wprowadzenie do tematu lekcji – przypomnienie wiadomości dotyczących 

światła i zjawiska załamania światła.  

 

Quiz, który uczniowie rozwiązują na telefonach komórkowych, polegający na dopasowaniu 

wybranego pojęcia do zjawiska fizycznego – wykorzystywane narzędzie – aplikacja 

QUIZLET. 

 

Użyte pojęcia: 

 Światło,  

 fala elektromagnetyczna,  

 naturalne źródła światła,  

 wtórne źródła światła, 

 zjawisko odbicia światła,  

 kąt odbicia, kąt padania,  

 zjawisko załamania światła, 

 pryzmat, 

 rozproszenie światła,  

 rozszczepienie światła. 

 

3. Faza realizacyjne:  

 

A. Próba odpowiedzi na pytania:  

 

Z czym kojarzy się pojęcie soczewki? Do czego służą soczewki? 

 

a) Burza mózgów 

b) Poszukiwanie odpowiedzi w Internecie 

c) Przeprowadzenie doświadczenia: 

 

Doświadczenie 1 

Prezentacja obrazów, przedmiotów znajdujących się w klasie powstałych, przy patrzeniu 

przez soczewki okularów oraz butelki napełnioną wodą. 

 

Nauczyciel prezentuje uczniom modele soczewek oraz ich budowę stosując interaktywne 



plansze wydawnictwa WSIP. 

 

 Soczewka to przezroczyste ciało ograniczone z obu stron powierzchniami kulistymi 

(wklęsłymi lub wypukłymi) albo z jednej strony ograniczone powierzchnią kulistą,  

a z drugiej – płaską. 

 Nazwy soczewek zależą od powierzchni, które je ograniczają. Rozróżnia się soczewki: 

: 

 

 A. Soczewka dwuwypukła 

B. Soczewka płasko - wypukła 

C. Soczewka wklęsło - wypukła 

D. Soczewka dwuwklęsła 

E. Soczewka płasko - wklęsła 

F. Soczewka wypukło - wklęsła  

 

 

 

B. Pokaz doświadczenia – przejście równoległej wiązki światła przez soczewki 

skupiającą i rozpraszającą. – zastosowanie dowolnego zestawu do optyki 

geometrycznej. 

 

Poinformowanie uczniów, że na potrzeby lekcji fizyki używa się jedynie soczewki 

dwuwypukłej jako skupiającej oraz dwuwklęsłej jako rozpraszającej. 



 
 

C. Omówienie zjawisk skupiania i rozpraszania wiązki podczas jej przechodzenia 

przez soczewkę. 

 

Promienie równoległej wiązki światła załamują się podczas przechodzenia przez soczewkę, 

a po wyjściu z niej, w zależności od jej budowy – skupiają się lub rozpraszają. 

 

Należy wyjaśnić, że promień świetlny załamuje się dwukrotnie: przechodząc z powietrza 

do szkła i przechodząc ze szkła do powietrza. Na rysunkach upraszcza się to do 

pojedynczego załamania.  

 

Wykorzystanie interaktywnych plansz oraz powyższych ilustracji. 

 

D. Wprowadzenie pojęć: ogniska – dla soczewki skupiającej, ogniska pozornego dla 

soczewki rozpraszającej.  

 

Ognisko soczewki skupiającej to punkt przecięcia promieni załamanych, które przed 

przejściem przez soczewkę były równoległe. 

 

Każda soczewka skupiająca ma dwa ogniska rzeczywiste leżące po przeciwnych jej  

stronach. 

 

Ognisko pozorne soczewki rozpraszającej to punkt przecięcia przedłużeń promieni 

załamanych, które przed przejściem przez soczewkę były równoległe. 
 
 

E. Pokaz doświadczenia ukazującego przejście promieni równoległych przez  

soczewki o różnej zdolności skupiającej. Wprowadzenie pojęć ogniskowej i zdolności 

skupiającej. – pokaz nauczyciela z wykorzystaniem ławy optycznej.  

 

Ogniskowa to odległość ogniska od soczewki. Oznaczana jest literą f i mierzona w metrach. 

 

Zdolność skupiająca jest odwrotnością ogniskowej; oznaczana jest literą Z i mierzona  

w dioptriach: . 

 

Im bliżej soczewki leży ognisko, tym większa jest zdolność skupiająca tej soczewki. 



F. Praca w grupach Rozwiązanie KART PRACY oraz wykonanie przez uczniów 

doświadczenia wytworzenia na ekranie ostrego obrazu przedmiotu za pomocą 

soczewek.  

 

G. Podsumowanie pracy w grupach – konfrontacja wyników przeprowadzonych 

doświadczeń z darmową symulacja komputerową:  

 

http://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_pl.html 

 

oraz sprawdzenie rozwiązania zadań na kartach pracy. 

H. Podsumowanie lekcji – rozwiązanie quizów zawierających pojęcia które pojawiły 

się na lekcji. 

 

Jakie są rodzaje soczewek? - https://learningapps.org/1568566 

 

Pozostałe informacje o soczewkach - https://learningapps.org/display?v=pssk5d0ma18 

 

I. Ewaluacja – uczniowie wychodząc z klasy przyklejają karteczkę w odpowiednie 

miejsce na tablicy: 

 

 

 UDAŁO MI SIĘ OPANOWAĆ CAŁY MATERIAŁ. PROŚCIZNA ;-) 

 COŚ ZROZUMIAŁEMALEM/AM ALE DUŹO PRACY PRZEDE MNĄ… 

 TO DLA MNIE JAKAŚ CZARNA MAGIA… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://phet.colorado.edu/sims/geometric-optics/geometric-optics_pl.html
https://learningapps.org/1568566
https://learningapps.org/display?v=pssk5d0ma18


 

 

 

 

 

KARTA PRACY nr 1 
 „BIEG PROMIENI W SOCZEWKACH SKUPIAJĄCYCH” 

 

Pomoce: 

 biała kartka, soczewka skupiająca (dwuwypukła), linijka, laser 

 

Ćwiczenie wykonaj w następującej kolejności: 
  

1. Przygotuj białą kartkę. 

2. Zaznacz na kartce punkt O. 

3. Połóż na kartce soczewkę skupiającą (ułóż soczewkę dokładnie tak aby punkt O znalazł się na 

środku soczewki). 

4. Skieruj światło z lasera prostopadle do soczewki i narysuj bieg promienia po przejściu przez 

soczewkę. 

5. Zmień położenie początkowe lasera i ponownie skieruj światło na soczewkę prostopadle do 

soczewki. 

6. Narysuj bieg promienia światła przed i po załamaniu. 

7. Powtórz punkt 4 i 5. 
8. Zaznacz punkt przecięcia promieni załamanych F. 

9. Narysuj prostą przechodzącą przez dwa punkty O i F. 

10. Narysuj schematycznie zaobserwowane wyniki oraz zaznacz na rysunku punkty z ćwiczenia. 

11. Uzupełnij wnioski. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Wnioski: 

 Jeżeli na soczewkę skupiającą pada wiązka .......................................................... do osi optycznej to 

po załamaniu przez soczewkę ................................................................................. punkcie zwanym 

ogniskiem F. 

Zad.1 Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej: 

a) f = 0,5m 

b) f = 85 cm 

c) f = 1cm 

d) f = -2m 

 

 



 

 

 

 

 

KARTA PRACY nr 2 
 „POWSTAWANIE OBRAZÓW W SOCZEWKACH SKUPIAJĄCYCH” 

 

Pomoce: 

 biała kartka, soczewka skupiająca (dwuwypukła), linijka, laser 

 

Ćwiczenie wykonaj w następującej kolejności: 

  

1. Przygotuj białą kartkę. 

2. Zaznacz na kartce punkty O, F i F’ (ognisko pozorne znajdujące się w takiej samej odległości jak 

punkt F tylko po przeciwnej stronie soczewki) oraz „oś optyczną” dla soczewki z poprzedniego 

ćwiczenia. 

3. Połóż na kartce soczewkę skupiającą. 

4. W odległości x  większej niż ogniskowa , ale mniejszej niż podwójna ogniskowa,1 cm nad osią 

zaznacz punkt A. 

5. Z punktu A skieruj światło z lasera równolegle do osi optycznej i narysuj bieg promienia po 

przejściu przez soczewkę. 

6. Następnie skieruj światło z punktu A tak aby promień padający padał na środek soczewki i narysuj 

bieg promienia światła przed i po załamaniu. 

7. Skieruj światło z punktu A tak aby promień padający przechodził przez ognisko pozorne soczewki 

oraz narysuj bieg promienia światła. 

8. Wyznacz odległość y  powstania obrazu od soczewki. 

9. Sprawdź czy słuszne jest równanie: 
yxf

111
 . 

10. Narysuj schematycznie zaobserwowane wyniki oraz zaznacz na rysunku punkty z ćwiczenia. 

11. Uzupełnij wnioski. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

 Promień równoległy do osi optycznej  po przejściu przez soczewkę .................................................. 

............................................................................................................................................................. . 

 Kierunek promienia przechodzącego przez środek soczewki .......................................................... 

...................................................................................................... . 

 Promień przechodzący przez ognisko F’ przed soczewką (ognisko pozorne)  po przejściu przez 

soczewkę ............................................................................................................................................ . 

x 

A 



Zad.1 Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej: 

a) f = 0,5m    c) f = 1cm 

b) f = 85     d) f = -2m 

KARTA PRACY nr 3 
 „BIEG PROMIENI W SOCZEWKACH ROZPRASZAJĄCYCH” 

 

Pomoce: 

 biała kartka, soczewka rozpraszająca (dwuwklęsła), linijka, laser 

 

Ćwiczenie wykonaj w następującej kolejności: 

  
1. Przygotuj białą kartkę. 

2. Zaznacz na kartce punkt O. 

3. Połóż na kartce soczewkę rozpraszającą (ułóż soczewkę dokładnie tak aby punkt O znalazł się na 

środku soczewki). 

4. Skieruj światło z lasera prostopadle do soczewki i narysuj bieg promienia po przejściu przez 

soczewkę oraz przedłużenie tego promienia od strony źródła światła. 

5. Zmień położenie początkowe lasera i ponownie skieruj światło na soczewkę prostopadle do 

soczewki. 

6. Narysuj bieg promienia światła przed i po załamaniu oraz przedłużenie promienia załamanego. 

7. Powtórz punkt 4 i 5. 

8. Zaznacz punkt przecięcia przedłużeń promieni załamanych przez soczewkę rozpraszającą F’. 
9. Narysuj prostą przechodzącą przez dwa punkty O i F’. 

10. Narysuj schematycznie zaobserwowane wyniki oraz zaznacz na rysunku punkty z ćwiczenia. 

11. Uzupełnij wnioski. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

 Jeżeli na soczewkę rozpraszającą pada wiązka ..................................................... do osi optycznej to 

po załamaniu przez soczewkę ........................................................................................... a ich 

................................................................................................................................ punkcie zwanym 

ogniskiem pozornym F. 

 

Zad.1 Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej: 

a) f = 0,5m    c) f = 1cm 

b) f = 85     d) f = -2m 



 

 

 

 

KARTA PRACY nr 4 
 „POWSTAWANIE OBRAZÓW W SOCZEWKACH ROZPRASZAJĄCYCH” 

 

Pomoce: 

 biała kartka, soczewka rozpraszająca (dwuwklęsła), linijka, laser 

 

Ćwiczenie wykonaj w następującej kolejności: 

  

1. Przygotuj białą kartkę. 

2. Zaznacz na kartce punkty O, F’ i F (ognisko znajdujące się w takiej samej odległości jak punkt F’ 

tylko po przeciwnej stronie soczewki) oraz „oś optyczną” dla soczewki z poprzedniego ćwiczenia. 

3. Połóż na kartce soczewkę rozpraszającą. 

4. W odległości x  większej niż ogniskowa , ale mniejszej niż podwójna ogniskowa,1 cm nad osią 

zaznacz punkt A. 

5. Z punktu A skieruj światło z lasera równolegle do osi optycznej i narysuj bieg promienia po 

przejściu przez soczewkę oraz przedłużenie tego promienia. 

6. Następnie skieruj światło z punktu A tak aby promień padający padał na środek soczewki i narysuj 

bieg promienia światła przed i po załamaniu. 

7. Skieruj światło z punktu A tak aby przedłużenie promienia padającego przechodziło przez ognisko 

rzeczywiste soczewki oraz narysuj bieg promienia światła po załamaniu. 

8. Wyznacz odległość y  powstania obrazu od soczewki. 

9. Sprawdź czy słuszne jest równanie: 
yxf

111
 . 

10. Narysuj schematycznie zaobserwowane wyniki oraz zaznacz na rysunku punkty z ćwiczenia. 

11. Uzupełnij wnioski. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wnioski: 

 Promień równoległy do osi optycznej  po przejściu przez soczewkę .................................................. 

............................................................................................................................. ................................ . 

 Kierunek promienia przechodzącego przez środek soczewki .......................................................... 

...................................................................................................... . 

 Promień padający na soczewkę pod takim kątem do osi optycznej soczewki, że jego przedłużenie 

przechodzący przez ognisko F (ognisko rzeczywiste) leżące po drugiej stronie soczewki,  po 

przejściu przez soczewkę ................................................................................................................... 

x 

A 



Zad.1 Oblicz zdolność skupiającą soczewki o ogniskowej: 

a) f = 0,5m    c) f = 1cm 

b) f = 85     d) f = -2m 


