
26.05.2020r.    FIZYKA klasa VIII 
 

Witam,   

 

1. Zapisz w zeszycie temat dzisiejszej lekcji:  Poznajemy zwierciadła  płaskie i obrazy w 

nich powstające. 

2. Zobacz na stronie E- podręczniki lekcję „Ognisko i ogniskowa zwierciadła wklęsłego. 

Konstrukcja obrazów wytworzonych przez zwierciadła wklęsłe” 

 https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-

obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D11l4QZ2B 

3. Koniecznie zobacz filmiki z tej lekcji 

4. Zapisz w zeszycie   

1.    Zwierciadło kuliste wklęsłe jest zwierciadłem, którego powierzchnia odbijająca 

promienie świetlne jest wewnętrzną powierzchnią części kuli. 

2. Cechy obrazu w zwierciadłach kulistych wklęsłych: 

Położenie przedmiotu (x) Położenie obrazu (y) 
Cechy obrazu 
powstałego 
w zwierciadle wklęsłym 

odległość przedmiotu mniejsza od ogniskowej 

x  < f 
obraz za zwierciadłem 

pozorny, prosty, 
powiększony 

odległość przedmiotu równa się ogniskowej 

x  = f 

po odbiciu promienie 
świetlne biegną 
równolegle do siebie 

brak obrazu 

odległość przedmiotu jest większa od 
ogniskowej i mniejsza od podwójnej 

ogniskowej f < x < 2f lub f < x < r 
y  > r 

rzeczywisty, odwrócony, 
powiększony 

odległość przedmiotu równa jest podwójnej 

ogniskowej x = 2f    lub x = r 
y  = r 

rzeczywisty, odwrócony, 
ma takie same rozmiary jak 
przedmiot 

odległość przedmiotu większa od podwójnej 

ogniskowej x > 2f lub x > r 
f < y < r 

rzeczywisty, odwrócony, 
pomniejszony 

 

3. W zależności od położenia przedmiotu powstaje jego różny obraz obserwowany 

w zwierciadle kulistym wklęsłym.   

4. Obraz pozorny - powstaje za powierzchnią zwierciadła,   

          rzeczywisty  - powstaje przed powierzchnią zwierciadła. 

5. Ogniskową f z promieniem zwierciadła wklęsłego r kulistego łączy związek  

f= ½ r 

6.  Promienie do konstrukcji obrazów w zwierciadle kulistym wklęsłym to: 

• promień równoległy do osi optycznej, który po odbiciu przechodzi 

przez ognisko zwierciadła FF; 

https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D11l4QZ2B
https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D11l4QZ2B


• promień zgodny z promieniem krzywizny zwierciadła, przechodzący 

przez środek krzywizny zwierciadła OO, po odbiciu powraca tym 

samym torem, którym przybył; 

• promień przechodzący przez ognisko zwierciadła FF, po odbiciu 

opuszcza zwierciadło torem równoległym do osi optycznej. 
5. Wykonaj doświadczenie nr 51 lub 52 ze strony 233. 

6. Wykonaj w zeszycie jedną konstrukcję obrazu w zwierciadle kulistym wklęsłym 

7. Zobacz w Internecie film z serii Fizyka od podstaw: Konstrukcje obrazów w 

zwierciadłach sferycznych - fizyka, optyka 

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

Jest to utrwalenie dzisiejszej lekcji. 

 

  Pamiętaj:  jeżeli masz pytania do lekcji skontaktuj się ze mną przez e - dziennik (wysyłając 

wiadomość), przez e-mail lub WhatsApp 

Pozdrawiam serdecznie     

Bożena Morawska – Jednoróg 

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

