
Domino fizyczne składa się z trzydziestu 
elementów. Każdy z nich, tak jak w tradycyjnym 
dominie podzielony jest na dwa pola. Na jednym 
jest definicja, pojęcie fizyczne lub wielkość 
fizyczna, a na drugim jej wzór lub opis. Uczeń 
ma za zadanie tak przyporządkować płytki, 
aby nad lub pod każdym wzorem znajdował 
się odpowiedni opis. Grę należy rozpocząć od 
płytki z napisem „START”. Prawidłowo ułożone 
domino „zamyka się”.
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Mikrofale

 

 
Zjawisko 

wzbudzania prądu 
indukcyjnego  

 

 

 

 

 

Indukcja 
elektromagne-

tyczna 

 

 

Wszystkie ciała 
świecące światłem 

własnym,  
np. Słońce  

 

 

 

Naturalne 
źródła światła 

 

 

Przestrzeń oddzia-
łująca na porusza-

jące się naładowane  
elektrycznie 

ładunki lub obiekty 
namagnesowane  

 

 

 

Pole 
magnetyczne 

 

 

Prosta 
poprowadzona 

przez środek 
krzywizn soczewki 

 

 

 

Oś optyczna 
soczewki 

 

 

Fale 
elektromagnetyczne  

o długościach od 
0,01 nm do 10 nm  

 

 

 

Promieniowanie 
rentgenowskie  

 

 

Każdy magnes 
posiada dwa: 
północny (N)  

i południowy (S) 

 

 

 

 

Bieguny 
magnetyczne 

 

 

Światło odbija się 
od powierzchni tak, 
że kąt padania jest 

równy kątowi 
odbicia, leżą one na 
jednej płaszczyźnie  

 

 

 

Prawo odbicia 
światła 

 

 

Zdolność do zmiany 
kształtu soczewki 

oka w celu uzyskania  
ostrego obrazu na 

siatkówce  

Akomodacja

 

 

Jest w przybliżeniu 
równa połowie 
jego promienia 

krzywizny 

 

 

 

Ogniskowa 
zwierciadła 
wklęsłego 

 

 

Urządzenie,  
w którym energia 

elektryczna 
zamienia się  

w energię 
mechaniczną 

 

 

 

Silnik 
elektryczny 

 

 

Fale 
elektromagnetyczne  

o długościach od 
380 nm do 700 nm  

 

 

 

Światło 
widzialne 

 

 Ma stałe natężenie 
i kierunek 

 

 Prąd stały 

 

 
Przewodnik 

nawinięty wzdłuż 
linii śrubowej 

 

 

 
Zwojnica 

 

 

Rozdzielenie się 
światła na kilka 

barw przy przejściu 
przez pryzmat  

 

 

 

Rozszczepienie 
światła białego 

 

 
Urządzenie do 

wytwarzania prądu 
przemiennego  



ZAWARTOŚĆ:
• Drewniana skrzynka o wymiarach 

ok. 17,5 x 10,5 x 5,5 cm,
• 30 płytek o wymiarach 4 x 8 cm  

z pojęciami fizycznymi, wzorami, opisami

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:
Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać 
wilgoci! Do czyszczenia używać suchej lub lekko 
wilgotnej, bawełnianej szmatki (inne materiały mogą 
porysować powierzchnię). Stosować czystą wodę, bez 
detergentów i rozpuszczalników.

BEZPIECZEŃSTWO:
Przed podaniem dziecku zabawki upewnij się, że produkt 
jest kompletny i nieuszkodzony. Opakowanie nie jest 
integralną częścią produktu i należy je usunąć wraz 
z wszystkimi elementami przed podaniem zabawki 
dziecku. Opakowanie nie służy do zabawy. Opakowanie 
foliowe może być niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć
możliwości uduszenia należy je usunąć wraz z wszystkimi 
jego elementami. Zachowaj instrukcję użytkowania ze 
względu na ważne informacje.

Z.P.H. PILCH
43-450 Ustroń, ul. Fabryczna 36
T : + 48 33 855 20 93, F : + 48 33 851 39 03, 
info@pilchr.pl • www.pilchr.pl

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie 
dla dzieci w wieku poniżej 3 lat 
z uwagi ostre krawędzie 
i wykończenia!

WYPRODUKOWANO W POLSCE

©Z.P.H. PILCH All rights reserved.

 

 

 
Prądnica 

 

 

Wszystkie ciała 
odbijające lub 
rozpraszające 

światło, np. Księżyc  

 

 

 

Wtórne źródła 
światła 

 

 

Gdy palce prawej 
dłoni obejmujące 
zwojnicę wskazują 

kierunek prądu  
w zwojach, to odchy-

lony kciuk wskaże 
biegun północny 

 

 

Gdy palce prawej 
dłoni obejmujące 
zwojnicę wskazują 

kierunek prądu  
w zwojach, to odchy-

lony kciuk wskaże 
biegun północny  

 

 

 

Reguła prawej 
dłoni 

 

 
Odległość każdego 
ogniska od środka 

soczewki 

 

 

 
Ogniskowa 
soczewki 

 

 

Fale 
elektromagnetyczne  

o długościach od 
10 nm do 380 nm

 

 

 

Promieniowanie 
ultrafioletowe  

 

 

Zmiana kierunku 
rozchodzenia się 

światła przy przej-
ściu z jednego 

ośrodka przezro-
czystego do drugiego  

 

 

 

 

Zjawisko 
załamania 

światła 

 

 

Okresowo 
zmieniają się  

jego natężenie  
i kierunek 

 

 

 

Prąd 
przemienny 

 

 

Jest to część 
gładkiej, 

wypolerowanej 
powierzchni kuli 

 

 

 

Zwierciadło 
kuliste 

 

 

Jest wytworzony  
w przewodniku 

przez zmienne pole 
magnetyczne  

 

 

 
Prąd indukcyjny  

 

 
Jest stała  

i wynosi około 
300 000 km/s 

 

 

 

Prędkość 
światła w próżni  

 

 

Zwojnica wewnątrz 
której umieszczono 

rdzeń ze stali 
miękkiej lub żelaza  

 

 

 
Elektromagnes 

 

 

Wielkość równa 
odwrotności 
ogniskowej 
soczewki, 
wyrażona  

w dioptriach 

 

 

 

 

Zdolność 
skupiająca 
soczewki 

 

 

Rozchodzące się  
w przestrzeni 

naprzemiennie 
pola elektryczne  
i magnetyczne 

 

 

 

 

Fala 
elektromagne-

tyczna 

 

 

Jest on pozorny, 
prosty i tej samej 

wielkości co 
przedmiot 

 

 

 

 

Obraz  
w zwierciadle 

płaskim 

 

 

Ciało przezroczyste 
ograniczone z obu 

stron powierz-
chniami kulistymi 

lub z jednej kulistą, 
a z drugiej płaską  

Soczewka

 

 

Fale 
elektromagnetyczne  

o długościach  
od 1 mm do 1 m  
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