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Introducere 

 

Refracţia luminii este fenomenul optic ce apare de fiecare dată la suprafaţa de separare dintre două medii cu indicii de refracţie diferiţi. 

 

Pentru că este foarte greu de urmărit mersul razei de lumină printr-o prismă şi pentru că în practică nu dispunem de surse de lumină cu 

lungimi de undă diferite şi prisme din materiale cu indici de refracţie diferiţi am imaginat o lecţie cu cinci experimente virtuale cu sarcini de 

lucru variate pentru elevi. 

 

 

 



 
Activităţile experimentului 

Obiectivele lecţiei sunt: 

1) Elevii recunosc fenomenele care apar în experimentele virtuale propuse; 

2) Elevii analizează corect, utilizând termeni ştiinţifici, situaţiile experimentale propuse; 

3) Elevii argumentează apariţia fenomenului de reflexie totală în prismă, fibra optică sau semidiscul optic. 

 

Fiecare elev îndeplineşte sarcinile de lucru şi îşi notează observaţiile. La sfârşit lecţiei în urma discuţiilor comune, fiecare grup de câte 5 

elevi, notează concluziile experimentelor realizate. 

 
Activităţile de învăţare proiectate pentru elevi sunt: 

În scena 1 se propune elevilor un experiment simplu de observare a modificării fasciculului de lumină emergent în funcţie de indicele de 

refracţie al luminii. 



  

De asemenea, elevii pot roti prisma sau sursa de lumină pentru a putea observa schimbarea unghiului de emergenţă a luminii şi chiar 

apariţia reflexiei totale în prismă. 



Scena nr. 2 

 
Elevii îşi notează ce se întâmplă dacă indicele de refracţie al prismei variază, iar lungimea de undă a luminii şi orientarea prismei rămân 

nemodificate. 

 

 



Scena nr. 3 

 
Prin acest experiment cantitativ elevii trag concluzii asupra variaţiei indicelui de refracţie în funcţie de lungimea de undă a luminii. 



Scena nr. 4 

 
În cadrul acestui experiment elevii descoperă că, atunci când prismele sunt din acelaşi material, fasciculul incident este paralel cu cel 

emergent, dacă a doua prismă este rotită cu 1800 faţă de prima, devierile se compensează. 



Scena nr. 5 

 
Ultimele experimente pun în evidenţă modificarea drumului optic în funcţie de indicele de refracţie al mediului. 
sus 



 
Evaluare 

Rubrică Începător Mediu Expert 

Implicarea în activităţi 
Elevii execută sarcinile de lucru pas 
cu pas, la indicaţiile punctuale ale 
cadrului didactic şi doar asistaţi de 

acesta. 

Elevii execută sarcinile de lucru, pe baza 
instrucţiunilor asociate fiecăreia dintre 
acestea, dar au nevoie de asistenţa 

cadrului didactic. 

Elevii execută sarcinile de lucru 
şi interpretează, folosind un 

limbaj ştiinţific adecvat, 
observaţiile făcute.  

Calitatea reflecţiilor 
formulate 

Observaţiile elevilor sunt minime 
sau nu sunt legate de tematica 

experimentului. 
Elevii notează observaţii pertinente. 

Elevii îşi pun întrebări şi 
realizează noi configuraţii de 

experimente. 

Înţelegerea 
conceptelor 

Elevii explică apariţia refracţiei sau a 
reflexiei totale în experimentele 

prezentate. 

Elevii află condiţiile cerute în sarcinile de 
lucru. 

Elevii explică apariţia reflexiei totale în fibra 
optică şi amintesc de alte aplicaţii practice. 

Elevii explică totul utilizând o 
sinteză a celor învăţate, creând 

noi situaţii problemă. 

sus 

 
Concluzii 

Această lecţie e benefică pentru înţelegerea condiţiilor în care apare reflexia totală în prisme, pentru producerea dispersiei luminii albe, 
pentru înţelegerea formării curcubeului. 

Consider că utilizare experimentelor virtuale este ideală atunci când cele reale nu sunt posibile. Experimente virtuale sunt foarte potrivite 
dacă nu se abuzează de ele. 

sus 
 
  


