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Data:  27.03.2020r.  

Temat lekcji: Zwierciadła kuliste. 

Cel lekcji: Dowiesz się w jaki sposób powstaje obraz w zwierciadłach kulistych, jakie 

cechy mają te obrazy oraz poznasz zastosowania zwierciadeł kulistych. 

Wykonaj własną notatkę w zeszycie z poniższych wiadomości: 

 

 

 

Zwierciadła kuliste dzielimy na: 

1. Zwierciadła kuliste wklęsłe (to takie zwierciadła, w których powierzchnię 

odbijającą światło stanowi wewnętrzna część powierzchni kuli). 

Rysunek poniżej przedstawia bieg promieni świetlnych po odbiciu od zwierciadła 

wklęsłego: 

 
 

Zauważ, że jeżeli na zwierciadło wklęsłe pada wiązka promieni równoległych do osi 

optycznej zwierciadła, to po odbiciu od powierzchni zwierciadła wszystkie promienie 

przecinają się w jednym punkcie, który nazywamy ogniskiem zwierciadła i oznaczamy 

symbolem F. 

Odległość ogniska F od zwierciadła nzw. ogniskową i oznaczamy symbolem f. 

Rodzaj obrazów powstałych w zwierciadłach wklęsłych zależy od odległości przedmiotu 

od zwierciadła. 

Zadanie 1 Znajdź w dostępnych Ci źródłach informacji (książka, Internet) trzy 

zastosowania zwierciadeł  kulistych wklęsłych. 

  

  

  

 

Zwierciadło kuliste wklęsłe to takie zwierciadło, którego powierzchnię 

odbijającą światło stanowi część powierzchni kuli. 
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2. Zwierciadła kuliste wklęsłe (to takie zwierciadła, w których powierzchnię 

odbijającą światło stanowi zewnętrzna część powierzchni kuli). 

 

Rysunek poniżej przedstawia bieg promieni świetlnych po odbiciu od zwierciadła 

wypukłego: 

 
Zauważ, że w przypadku zwierciadła kulistego wypukłego promienie wiązki 

równoległej po odbiciu od jego powierzchni nie mogą się przeciąć – zawsze tworzą 

wiązkę rozbieżną. Jednak jeżeli narysujemy przedłużenia promieni odbitych, to 

przetną się one w jednym punkcie za zwierciadłem. 
 

Ponieważ przecięły się przedłużenie promieni odbitych, a nie rzeczywiste 

promienie, to w przypadku zwierciadła wypukłego mówimy o ognisku pozornym. 

Obrazy powstałe w zwierciadłach wklęsłych są: 

 pozorne (bo przecinają się przedłużenia promieni odbitych); 

 proste (czyli „nie do góry nogami”) 

 pomniejszone; 

 

Zadanie 2 Znajdź w dostępnych Ci źródłach informacji (książka, Internet) trzy 

zastosowania zwierciadeł  kulistych wypukłych. 

  

  

  

 

Zadanie 3  

 

 

 



 
3 FIZYKA 

Zadanie 4 
 

 

 

 

Posumowanie: 

W ramach podsumowanie zachęcam Cię do obejrzenia poniższego filmiku, który pomoże 

Ci bardziej zrozumieć omawiany materiał:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=0yDFAJjrRBk 

 

 

Aby odpowiedź na pytania kliknij w aktywne pola pod zadaniami, następnie 

zapisz plik na dysku i odeślij go jako załącznik poprzez Classroom. 

https://www.youtube.com/watch?v=0yDFAJjrRBk
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