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CO TO JEST ? 

Tapetum  

lucidum 



DLACZEGO OCZY KOTA SWIECĄ W CIEMNOŚCI? 



DLACZEGO OCZY KOTA SWIECĄ W CIEMNOŚCI? 

Oczy kota świecą w ciemnościach, 
ponieważ  wyłożone są  
od wewnątrz specjalną błoną.  
 
Tapetum lucidum, jak fachową ją 
nazywamy, odbija promienie światła 
wpadające do oka i kieruje je 
ponownie na siatkówkę.  
 
Dzięki temu zwiększa się wydajność 
oczu i możliwe jest widzenie nawet 
przy bardzo słabym świetle. 
 



CZY NA DRODZE MOŻNA SPOTKAĆ KOCIE OCZY? 



Genialny  wynalazek  
Percy Shaw’a 



KOCIA INSPIRACJA 

Pan Shaw wieczorem przy słabym oświetleniu często  
na drodze kierował się torami tramwajowymi, od 
których odbijało się światło reflektorów  jego 
samochodu.  
Gdy tory usunięto i słabo było widać, Percy Shaw miał 
trudności z prowadzeniem samochodu. Pewnego 
dnia, kiedy podjeżdżał do domu, zobaczył kota na 
poboczu, w którego oczach bardzo mocno było widać 
odbicie świateł jego samochodu.  
Kot pokazał mu drogę. Zainspirowany tym widokiem 
wymyślił kocie oczy czyli pasywny systemu świateł 
odblaskowych. 
 

Percy Shaw – urodził się 15 kwietnia 1890 roku w Halifax w Wielkiej Brytanii. W 1933 roku po 
wynalezieniu „kocich oczu” założył firmę produkującą odblaskowe elementy oznakowania drogi. 
Zmarł 1 września 1976 roku. 





JAK  
DZIAŁAJĄ 

ODBLASKI? 





CZY NOSICIE ODBLASKI? 
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QUIZ 
DROGOWY 



Odpowiedzcie na pytania  
Ile rowerów widzi kierowca?  Odpowiedź A, B czy C.  
Który rowerzysta jest najbliżej, a który najdalej?  Kto jest słabo widoczny?    

ZA
D

A
N

IE
 1

 



Odpowiedzcie na pytania  
Kto jest najlepiej widoczny na drodze?  Odpowiedź A, B czy C?  
Ile odblasków ma osoba na zdjęciu nr C?    
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Odpowiedzcie na pytania  
Jaki kolor ma kamizelka rowerzysty?  Odpowiedź A, B ,C, D, E czy F ? 
Który rowerzysta jest lepiej widoczny? Po co są dwa pasy na kamizelce?    
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Odpowiedzcie na pytania  
Odblaski działają na zasadzie światła odbitego? Która para odbije 
światło i zaświeci w ciemności? Odpowiedź A czy B? Dlaczego? 

ZADANIE 4 



Odpowiedzcie na pytania  
Rozpoznaj i wymień przedmioty na nocnych zdjęciach? 
Co  przedstawia zdjęcie A, B i C? Dlaczego są one widoczne? 

ZADANIE 5 
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TRZY DROGOWE ZASADY 
 
1.JESTEM CZUJNY I ROZWAŻNY 
2.NOSZĘ KASKI I ODBLASKI 
3.ZAWSZE ZAPINAM PASY 


