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Lekcja 

Temat: Zwierciadła. 

ZWIERCIADŁO- gładka powierzchnia, o nierównościach mniejszych niż długość fali 

świetlnej. Z tego względu zwierciadło w minimalnym stopniu rozprasza światło, 

odbijając większą jego część. 

Wyróżniamy zwierciadła płaskie i sferyczne. 

ZWIERCIADŁO PŁASKIE- to takie zwierciadło, którego powierzchnia odbijająca jest 

płaska. 

 

JAK PRZEPROWADZIĆ KONSTRUKCJE OBRAZU? 

Na początek przeprowadźmy konstrukcję w najprostszym przypadku- wyznaczymy 

obraz świecącego punktu utworzony przez zwierciadło płaskie. Świecący punkt P jest 

umieszczony w pobliżu zwierciadła płaskiego i wysyła promienie świetlne. Zgodnie z 

prawem odbicia promienie świetlne odbijają się od powierzchni zwierciadła. Odbite 

promienie docierają do naszych oczu. Jeśli zostaną przedłużone po drugiej stronie 

zwierciadła (przedłużenia zaznaczono na rysunku liniami przerywanymi), okaże się że 

przetną się one w punkcie P tworząc obraz pozorny punktu P. Oko i mózg szukają 

obiektu na przedłużeniu promieni wpadających do oka, zatem patrząc w zwierciadło 

odbieramy promienie odbite tak jak gdyby wychodziły one z punktu P i widzimy obraz 

punktu P w punkcie P. 

 Na rysunku przedstawiono bieg czterech promieni. W rzeczywistości z punktu P 

biegnie ich nieskończenie wiele, ale to znalezienia położenie obrazu punktu wystarczy 

analiza tylko dwóch z nich. 

 

 



 

OBRAZ RZECZYWISTY-powstaje powstaje, gdy przecinają się promienie odbite. 

OBRAZ POZORNY powstaje w wyniku przecięcia się przedłużeń promieni odbitych od 

powierzchni zwierciadła. Obrazu pozornego nie można otrzymać na ekranie. 

Obraz powstający za pomocą zwierciadła płaskiego ma trzy cechy: 

-obraz jest w tej samej wielkości, co przedmiot 

-obraz jest prosty, czyli nieodwrócony 

- obraz jest pozorny 

Ogólnie obrazy tworzone przez zwierciadła opisywane są przez trzy cechy 

-pozorne i rzeczywiste 

-proste albo odwrócone, 

-pomniejszone, powiększone, lub tej samej wielkości, co przedmiot.  

ZWIERCIADŁO SFERYCZNE- to takie zwierciadło, którego powierzchnią odbijającą jest 

część powierzchni kulistej, wypolerowana i pokryta warstwą odbijającą. 

Zwierciadła sferyczne dzielimy na wklęsłe i wypukłe. 

Rysunki poniżej przedstawiają oba rodzaje zwierciadeł sferycznych.                               

Oś główna zwierciadła, zwana osią optyczną, jest to prosta łącząca środek 

zwierciadła S ze środkiem O strefy, której częścią jest zwierciadło. Punkt O nazywa się 

środkiem krzywizny zwierciadła. Na rysunku zaznaczono także promień strefy r, 

nazywany promieniem krzywizny zwierciadła, oraz kąty padania a i kąt odbicia b. 

Kąty te są równe- zgodnie z prawem odbicia. 

 



OGNISKOWA f – jest w przybliżeniu równa połowie długości promienia krzywizny 

zwierciadła.  

ogniskowa= 0,5 promień krzywizny                (f=0,5r) 

 

OGNISKO POZORNE ZWIERCIADŁA – to punkt przecięcia się przedłużeń promieni 

odbitych, które przed odbiciem biegły równolegle od osi optycznej zwierciadła. 

 

Wiązki światła od zwierciadła wklęsłego odbiją się i krzyżują w ognisku. 

Wiązki światła od zwierciadła wypukłego odbijają się i rozpraszają, a ich przedłużenia 

się krzyżują. 

 

Jeśli nadal nie rozumiesz tematu, zobacz ten filmik. Na pewno wszystko Ci się rozjaśni. 

https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ 

W tym linku znajdziecie ciekawe doświadczenia odnoszących się do dzisiejszej lekcji. 

https://www.youtube.com/watch?v=u-reinbibYk 

 

Praca domowa 

Dla utrwalenia przeczytaj temat z podręcznika. 

W zeszycie zrób zadanie 1 i 2 strona 236 oraz zadania 6 i 8 strona 237. 

Dla chętnych zadanie 4, 5 i 7 strona 237 

 

Pozdrawiam i życzę zdrowia  

Z. G. 8c 
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