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Experimentální soupravy s mnoha otázkami II 

ANDRZEJ TRZEBUNIAK 
Instytut Fizyki, Uniwersytet Opolski 

p eklad: R žena Kolá ová

Idea „experimentálních souprav s mnoha otázkami“ prezentovaná v tomto p ísp vku
m že být velmi užite ná ve výuce fyziky. Využití takových souprav pom že u iteli
v p íprav  zajímavých opakovacích hodin a také p i fakultativních cvi eních. Takové 
soupravy mohou zpest it práci se žáky, usnadnit pochopení a trvalost osvojovaných 
poznatk .
Velmi asto je v  soupravách kladen d raz na moment p ekvapení, zdánlivé nesrov-
nalosti s dosavadní životní zkušeností žáka, n kdy otázky k souprav  na sebe navazu-
jí. To vše má za cíl trvalejší zapamatování prezentovaného jevu nebo procesu, jeho 
charakteristických rys . Výše uvedené zp sobuje, že nalezení správné odpov di musí 
p edcházet hlubší myšlenkový proces opírající se o využití známých teoretických fak-
t  vztahujících se k problému a jejich výb ru pro speciální situaci prezentovanou 
v pokuse. 
Popisované soupravy vznikly p ed adou let p i organizování finále Fyzikálního tur-
naje pro žáky st edních škol. Tradicí se stala zásada, že v užším finále se rozhodující 
otázky vztahují k experimentálním soupravám. Práv  pokusy p ipravované pro turnaj 
získaly název „experimentální soupravy s mnoha otázkami“. Idea souprav spo ívá
v tom, že k prezentovaným pokus m bylo možné zformulovat mnoho otázek uspo á-
daných do pevného logického sledu. Pokusy v souprav  se vztahují bu  k témuž jevu 
a ukazují jeho r zné projevy, nebo k r zným fyzikálním jev m, ale majícím podobné 
vn jší projevy. Každá otázka se týká p íslušn  modifikovaného pokusu. Je t eba bu
p edpov d t výsledek pokusu  nebo objasnit pozorovaný jev p i experimentu. 
Už jednou jsem (na 7. Veletrhu nápad ) uvedl dva p íklady ilustrující výše uvedenou 
ideu, nyní chci ukázat další p íklad takové soupravy. Budu ho prezentovat stejn  jako 
na Fyzikálním Turnaji. Pravidla turnaje omezují po et otázek na ty i, stru ný zp sob 
popisu pokus  do poslední chvíle neprozrazuje podstatu jevu. Po získání odpov di 
následuje experimentální verifikace, demonstrace jevu, kterého se otázka týkala. 

Souprava s akváriem 

Svazek sv tla prochází spojnou o kou, která je umíst na bezprost edn  p ed akvári-
em. V akváriu je vid t výrazn  sbíhavý svazek sv tla.
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A. Trzebuniak: Experimentální soupravy… 

Otázka 1. (p edvídání):
Jak se zm ní tvar tohoto svazku, když o ku umístíme do akvária? 
Odpov :
Voda, která má v tší index lomu než vzduch, zmenšuje sbíhavost svazku spojkou, 
když ji pono íme do akvária. 
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Do cesty svazku sv tla procházejícího akváriem umístíme bezprost edn  za akvárium 
duté zrcadlo. 

Otázka 2. (p edvídání):
Jak se zm ní tvar toho svazku, když zrcadlo umístíme do akvária? 

Odpov :
Odraz sv tla nezávisí na druhu optického prost edí:
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A. Trzebuniak: Experimentální soupravy… 

3. Vodorovný laserový paprsek dopadá do „k ivkového“ pásku z plexiskla (viz obr.), 
který je v akváriu. Nastává totální odraz paprsku. 

Otázka 3. (p edvídání):
u bude mít dolití vody do akvária tak, aby  místo odrazu se 

 o ekává, že paprsek vyjde do vody díky lomu, ale existuje také, což je 

. Paprsek dopadá na horní st nu „k ivkového“ pásku z plexiskla pod mnohem men-

Jaký vliv na chod paprsk
nacházelo pod vodou? 
Odpov :
Pozorovatel
p ekvapením, možnost, že pro dostate n  velký úhel dopadu pono ení „k ivkového“ 
pásku z plexiskla do vody nezm ní chod paprsku. 

4
ším úhlem než p edtím.
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Otázka 4. (vysv tlení):
Vysv tli, pro  zvlh ení místa, na které dopadá paprsek, nezp sobí vyjití paprsku do 
vzduchu.
Odpov :
Tenká vrstva vody jist  zp sobí p echod paprsku p es rozhraní plexisklo - voda, ale 
na rozhraní voda – vzduch, díky úplnému vnit nímu odrazu nastane návrat chodu pa-
prsku. Je možné to ukázat, když „k ivkový“ pásek z plexiskla úpln  pono íme do vo-
dy:

P i využití podobných „experimentálních souprav s mnoha otázkami“ jako je výše 
uvedená ve školní praxi, je možné zformulovat otázky jinak, zm nit po et otázek, je 
také možné modifikovat experimentální soupravy. Je však t eba mít na mysli, že p í-
liš mnoho otázek, nebo otázky p íliš detailní mohou didaktický efekt zhoršit, navrho-
vaný po et otázek se zdá optimální. 
To, že efekty pokus  v „experimentálních soupravách s mnoha otázkami“ bývají p e-
kvapivé, zvyšuje jejich atraktivnost, budí zájem žák  o jev a provokuje otázky. Sti-
mulování takového postoje žák  je mimo ádn  ú inným prost edkem, který ve svém 
d sledku  vede k úsp chu ve výuce fyziky. 
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