
Čo mám vedieť na kontrolnú prácu z fyziky 

(8. ročník) 

 

Odraz a lom svetla 

 
 Vysvetliť, prečo vidíme okolo seba predmety (2 dôvody) 

 Definovať pojem zrkadlo 

 Definovať pojem kolmica dopadu k 

 Definovať uhol dopadu a vedieť ako ho označujeme 

 Definovať uhol odrazu a vedieť ako ho označujeme 

 Napísať zákon odrazu 

 Načrtnúť, ako sa odrazia rovnobežné lúče od vodorovnej lesklej plochy 

 Načrtnúť, ako sa odrazia rovnobežné lúče od nerovnej, drsnej plochy 

 Poznať, ktorý jav nám umožňuje vidieť aj predmety, ktoré nie sú priamo osvetlené 

 Poznať 4 vlastnosti obrazu v rovinnom zrkadle 

 Vysvetliť, prečo sa vidíme na kovovej platni, ale nevidíme sa na hárku kancelárskeho papiera 

 Vysvetliť, kedy a kde nastáva lom svetla 

 Rozdeliť lom svetla podľa toho, či svetlo prechádza z opticky redšieho prostredia do opticky 

hustejšieho a naopak 

 Definovať uhol lomu a vedieť ako ho označujeme 

 Načrtnúť obrázky, kedy sa láme svetelný lúč ku kolmici a kedy od kolmice 

 Poznať, do akých 2 skupín rozdeľujeme šošovky 

 Vedieť, ktorá šošovka je v strede hrubšia ako na okrajoch a opačne 

 Poznať schématickú značku spojky 

 Poznať schématickú značku rozptylky 

 Poznať charakteristiky šošovky ako sú: optická os, optický stred, ohniská, ohnisková 

vzdialenosť, optická mohutnosť a vedieť, ako ich označujeme, načrtnúť obrázky 

 Poznať  vzťah medzi ohniskovou vzdialenosťou a optickou mohutnosťou 

 Vedieť, v akých jednotkách meriame ohniskovú vzdialenosť 

 Vedieť, v akých jednotkách meriame optickú mohutnosť 

 Vedieť načrtnúť 3 význačné lúče pri spojke 

 Vedieť načrtnúť 3 význačné lúče pri rozptylke 

 Vedieť, aký typ šošovky sa nachádza v ľudskom oku 

 Objasniť krátkozrakosť  (kde sa pretínajú svetelné lúče) a vedieť, akým typom okuliarov sa 

napravuje 

 Objasniť ďalekozrakosť (kde sa pretínajú svetelné lúče) a vedieť, akým typom okuliarov sa 

napravuje 

 Poznať, akým znamienkom sa označuje optická mohutnosť pri spojkách a akým 

pri rozptylkách 

 Definovať pojem akomodácia 

 Poznať 3 optické prístroje 

 Vedieť, aký typ šošovky sa používa ako lupa 

 Vedieť, ktorá šošovka vždy vytvára obraz zdanlivý, zmenšený a priamy 

 Vedieť, kam umiestňujeme predmet pri pozorovaní lupou 

 

 

Ďalšie info: www.kapo.topindex.sk 

 


