
Sarcini de lucru: 

- De citit lecția ”Reflexia și refracția luminii” din manual de la paginile: 5-9 

- De scris pe caiet definițile și legile reflexiei, refracției și reflexia totală de la fișa 

1 și de rezolvat fișa 2 

- De trimis rezolvarea  Fișei 2 (numele elevului și clasa) la adresa de e-mail : 

marinela_juverdeanu@yahoo.com 

 

   FIȘĂ  DE  LUCRU – Nr.1 
 

 

1.  Numiți fenomenul optic din imaginile următoare: 

 

 
 

                                                                                                         

2. Fasciculul de lumină din figura alăturată este: 

a) convergent               b) divergent             c) paralel 

3. Viteza de propagare a luminii prin vid şi prin aer este egală cu: 

a) 300 000 /km s         b) 300 000 / minkm               c) 300 000 /km h  

4..  Direcţia de propagare a luminii printr-un mediu omogen şi transparent este: 

a) rectilinie                    b) curbilinie                            c) în zigzag 

5. Direcţia  de-a lungul căreia se propagă lumina, se numeşte: 

a) rază de lumină           b) fascicul de lumină              c) con de lumină 

6. Fasciculul de lumină emis de un laser este: 

a) convergent                 b) paralel                                c) divergent 

7. Ce este fenomenul de reflexie? 

8. Care sunt legile reflexiei? 

9. Unde are loc reflexia difuză? 

10. Cum este imaginea în oglinda plană? 

11. Dacă direcția razei incidente pe o oglindă plană nu se modifică, iar oglinda se rotește cu un unghi 

α=30
0
, atunci raza reflectată se rotește cu un unghi β=? 
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12. Unghiul de deviație, δ, al razei reflectate față de raza incidentă pe o oglindă plană este δ=800.  Cât 

este unghiul de incidență? 

 

 

 

 δ 

 

 

 

 

 

 

  

13.     Numiți fenomenul optic din imaginile următoare: 

 

 
 

14.     O rază de lumină trece din diamant (nd = 2,42) în apă (napa = 1,33). Care este drumul razei de lumină ? 

   

 

 
 

   15.     Indicele de refracție absolut al unui mediu transparent se calculează cu formula: 

a) n = cv                     b) n = c/v                            c) n = v/c 

 

16. Să se determine unghiul de refracție dacă raza de lumină, provenită din aer, cade pe o suprafață din 

sticlă cu indicele de refracție n= 2 , sub un unghi de incidență de 45
0
. 

a.90
0
                             b)30

0
                        c)45

0 
                                  d)60

0 

 

 

 

17. Ce fenomen se produce atunci când lumina întâlnește limita de separare dintre 2 medii, n1=2, 

n2= 2 , sub un unghi de incidență de 50
0
 ? 

 

a.refraracție                b.reflexie difuză                c.reflexie dirijată                  d.reflexie totală 
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