
XII FIZYKA 

1.  

 

 

2.  

a) Tubus – obudowa, w której znajdują się elementy mikroskopu takie jak soczewki lub 

układy optyczne.  

b) Okular – element optyczny znajdujący się najbliżej oka obserwatora, służący do obserwacji 

obrazu tworzonego przez obiektyw danego urządzenia 

c) Statyw – podstawa zapewniająca stabilizację mocowanego na niej przedmiotu lub 

urządzenia 

d) Rewolwer – umożliwia prostą zmianę obiektywu 

e) Stolik – na nim umieszcza się preparat 

f) Śruba makrometryczna – służy do wstępnej regulacji ostrości 

g) Śruba mikrometryczna – służy do precyzyjnego ustalenia ostrości 

h) Kondensor – koncentruje światło 

i) Obiektywy – zbierają światło pochodzące od przedmiotu i tworzą jego powiększony obraz 

pośredni 

1. Proszę ułożyć fragmenty tekstu w odpowiedniej kolejności. 

 

3.  

1 Mikroskop (stgr. μικρός mikros – "mały" i σκοπέω skopeo – „patrzę, obserwuję”) – 
urządzenie służące do obserwacji małych obiektów, zwykle niewidocznych gołym 
okiem, albo przyjrzenia się detalom obiektów małych,  ale widocznych nieuzbrojonym 
okiem.  

2 Pierwsze mikroskopy były mikroskopami optycznymi, w których do oświetlania 
obserwowanych obiektów wykorzystywano światło dzienne.  

3 Za twórców tego rodzaju mikroskopów uważa się Holendrów, Zachariasza Janssena i 
jego ojca Hansa. Pierwsze konstrukcje wykonali oni około roku 1590.  

4 Ze względu na niewielkie powiększenie (10 razy) mikroskopy nie zdobyły wtedy uznania 
jako narzędzie badawcze.  



5 Przełomu dokonał wynalazca i przedsiębiorca Antoni van Leeuwenhoek, który 
udoskonalił konstrukcję mikroskopu, a następnie rozwinął produkcję tych urządzeń.  

6 Leeuwenhoek jako pierwszy obserwował żywe komórki – plemniki, pierwotniaki, 
erytrocyty itp. Wykorzystanie mikroskopu przyczyniło się do ogromnego postępu w 
biologii. Naukowcy mogli badać, co dzieje się we wnętrzu żywych organizmów. 
Powstały nowe dziedziny nauki, cytologia oraz mikrobiologia.  

7 Dzięki wykorzystaniu mikroskopu możliwy był ogromny postęp w leczeniu chorób 
zakaźnych. W roku 1882 Robert Koch odkrył z pomocą mikroskopu bakterie gruźlicy.  

8 Mikroskop wykorzystano do obserwacji podziału chromosomów w jądrze 
komórkowym. W roku 1910 Thomas Hunt Morgan udowodnił, że chromosomy są 
nośnikami genów dając początek genetyce. W technologii materiałowej mikroskopy 
wykorzystywano do obserwacji struktur metali albo innych materiałów.  

9 W ten sposób możliwe stało się opracowanie doskonalszych stopów metali 
wykorzystywanych w przemyśle.  

10 Kolejnym przełomem stało się wykorzystanie w mikroskopie elektronów. W roku 1931 
pierwszy mikroskop elektronowy skonstruowali Ernst Ruska i Maksem Knollem w 
Berlinie.  

11 Możliwa stała się obserwacja najmniejszych struktur organelli komórkowych. W 
technologii wykorzystanie mikroskopów elektronowych stało się podstawą rewolucji 
krzemowej. Bez technik sprawdzania jakości wykonywanych w półprzewodnikach 
struktur nie udałoby się dokonać tak ogromnego postępu w tej dziedzinie.  

12 W roku 1982 mikroskopia uczyniła pierwszy krok w kierunku świata atomów.  

13 Pracujący w Zurychu naukowcy Gerd Binnig oraz Heinrich Rohrer skonstruowali 
mikroskop STM. Pozwolił on na obserwację struktur złożonych z pojedynczych atomów.  

14 Późniejsze prace doprowadziły do budowy szeregu odmian tego mikroskopu 
pozwalających na badanie różnych właściwości materii w skali nanometra. Niezwykłą 
cechą mikroskopu STM była jego zdolność nie tylko do obserwacji atomów, ale również 
manipulacji nimi – przekładania ich z miejsce na miejsce po jednym.  

15 Obecnie badacze przewidują, że postęp w mikroskopii pozwoli na zapoczątkowanie 
rozwoju nanotechnologii, która może znaleźć zastosowanie w prawie każdej dziedzinie 
życia.  
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6.  

1. André Ampère, Prawo Ampère'a, Jednostka natężenia prądu – amper 

2. Georg Ohm, Prawo Ohma 

3. Archimedes, Prawo Archimedesa 
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4. Niels Bohr  

5. Charles Coulomb, Prawo Coulomba, Jednostka ładunku elektrycznego – kulomb 

6. Maria Skłodowska-Curie i Pierre (Piotr) Curie  

7. Michael Faraday, Prawo Faradaya, Jednostka pojemności elektrycznej – faradaj 

8. Benjamin Franklin   

9. Hans Geiger, Licznik Geigera 

10. Heinrich Hertz, Jednostka częstotliwości radiowej – herc 

11. James Joule, Prawo Joule`a, Jednostka pracy – dżul 

12. William Thomson (Kelvin), Jednostka  temperatury – kelwin, Skala Kelwina 

13. Wilhelm Roentgen (Wilhelm Röntgen) 

14. Max Planck, Prawo Plancka 

15. James Watt, Jednostka mocy – wat 

16. Alessandro Volta, Jednostka napięcia elektrycznego – volt 

17. Guglielmo Marconi   

7. 

JEDNOSTKI PODSTAWOWE 

długość metr m 

masa kilogram kg 

czas sekunda s 

natężenie prądu elektrycznego amper A 

temperatura kelwin K 

światłość kandela cd 

ilość materii mol mol 

JEDNOSTKI UZUPEŁNIAJĄCE 

kąt płaski radian rad 

WYBRANE JEDNOSTKI POCHODNE 

częstotliwość herc Hz 

siła niuton N 

ciśnienie, naprężenie paskal Pa 



energia, praca, ciepło dżul J 

moc, strumień promieniowania wat W 

ładunek elektryczny kulomb C 

napięcie elektryczne, siła elektromotoryczna wolt V 

pojemność elektryczna farad F 

rezystancja om Ω 

przewodność elektryczna simens S 

strumień magnetyczny weber Wb 

indukcja magnetyczna tesla T 

temperatura stopień Celsjusza oC 

strumień świetlny lumen lm 

  



 


