
 
1 FIZYKA 

Data:  25.03.2020r.  

Temat lekcji: Powstawanie obrazów w zwierciadle płaskim. 

 

Wprowadzenie do tematu (wykonaj notatkę w zeszycie) 

Zwierciadło płaskie jest najprostszym i najczęściej spotykanym rodzajem zwierciadła. 

Tworzy je płaska i wypolerowana powierzchnia, która w idealnym przypadku nie 

absorbuje, ani nie rozprasza światła – jedynie odbija promienie świetlne. 

W celu znalezienia obrazu świecącego punktu, powstającego w zwierciadle płaskim, 

należy poprowadzić co najmniej dwa promienie świetlne, biegnące w kierunku 

powierzchni odbijającej, bowiem obrazy powstają zawsze w miejscu przecięć tych 

promieni lub ich przedłużeń. 

Poniżej wykonano konstrukcję obrazu w zwierciadle płaskim: 

 

Na rysunku przedstawiono schemat powstawania obrazu w zwierciadle płaskim. 

Wszystkie promienie padające na zwierciadło spełniają prawo odbicia światła. Widać, 

że promienie odbite od zwierciadła tworzą wiązkę rozbieżną, więc nigdy się nie 

przetną. Przetną się natomiast ich przedłużenia za powierzchnią zwierciadła, w wyniku 

czego powstaje obraz pozorny. Innymi cechami powstałego obrazu są brak 

powiększenia oraz to, że jest on prosty, czyli nie odwrócony względem pionu. 

Zapamiętaj! 

 

 

Obraz w zwierciadle powstaje w miejscu przecięcia się odbitych promieni 

świetlnych (obraz rzeczywisty) lub w miejscu przedłużenia promieni 

odbitych (obraz pozorny). 
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Zachęcam Was do obejrzenia ciekawego filmiku na temat wykorzystania zwierciadeł 

płaskich. Filmik będzie pomocny w wykonaniu pracy domowej 

https://www.youtube.com/watch?v=O6z8bHImxfM 

 

WŁASNOŚCI OBRAZU W ZWIERCIADLE PŁASKIM 

Obraz w zwierciadle płaskim jest: 

 tej samej wielkości; 

 odwrócony stronami; 

 prosty („nie do góry nogami”); 

 w tej samej odległości co przedmiot; 

 pozorny, bo przecinają się przedłużenia promieni 

świetlnych; 

 

Zapamiętaj również, że wiązki światła mogą być: 

 

 

 

Napisz które dwa zastosowania zwierciadła płaskiego wymienione w filmiku najbardziej 

Ci się spodobały. Na odpowiedź czekam do czwartku (do końca dnia). Proszę prześlijcie 

odpowiedź za pomocą portalu Classroom lub na maila apbijak@gmail.com. 

Odpowiedź możesz napisać w treści maila lub wykonać zdjęcie zeszytu i przesłać jako 

załącznik w mailu lub poprzez Classroom. Dziękuję za dotychczasową pracę. 

Wiązka zbieżna 

Wiązka rozbieżna 

Wiązka równoległa 

https://www.youtube.com/watch?v=O6z8bHImxfM
mailto:apbijak@gmail.com

