
FIZYKA
Klasa VIII

Wtorek 28.04.2020

Temat: Zwierciadła kuliste

1. Lekcja on-line (aplikacja MS Teams, godzina - 12:00).

2. Wykład na temat zwierciadeł kulistych.

3. Notatka do zeszytu:

1) Z  wierciadło kuliste to takie, którego powierzchnia odbijająca jest 

częścią powierzchni kuli. Jeśli promienie odbijają się od wewnętrznej 

powierzchni kuli to zwierciadło nazywamy wklęsłym, jeśli od zewnętrznej

– wypukłym  .

2) Jeśli na zwierciadło kuliste wklęsłe pada wiązka promieni równoległych

do osi optycznej, to po odbiciu wszystkie promienie przecinają się w 

jednym punkcie zwanym ogniskiem zwierciadła (oznaczamy go literą F). 

Punkt ten leży w połowie promienia zwierciadła. Odległość ogniska od 

zwierciadła nazywamy ogniskową zwierciadła (f)

f=r/2

3) Zwierciadło kuliste daje obrazy rzeczywiste lub pozorne w zależności 

od położenia przedmiotu. Obraz rzeczywisty powstaje na przecięciu się 

promieni odbitych od zwierciadła. Można zobaczyć go na ekranie.

Obraz może być powiększony lub pomniejszony.



4) W zwierciadłach wypukłych, które wiązkę promieni zamieniają po 

odbiciu w wiązkę rozbieżną, zawsze powstaje obraz pozorny, prosty i 

pomniejszony.

4. Samodzielne zrobienie zadań

Zad.1 Znajdź w dostępnych Ci źródłach informacji (książka, Internet) 

trzy zastosowania zwierciadeł  kulistych wklęsłych. 

…................................................................................................

Zad.2  Znajdź w dostępnych Ci źródłach informacji (książka, Internet) 

trzy zastosowania zwierciadeł  kulistych wypukłych. 

…................................................................................................

5. Proszę w celu utrwalenia materiału zapoznać się z materiałem ze strony: 

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

konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-

wklesle/D6XJuCKJs

Czwartek 30.04.2020

Temat: Obrazy tworzone przez zwierciadła kuliste.

1. Zapoznaj się w jaki sposób powstają obrazy w zwierciadłach kulistych: 

http://rzeczniow.net/fizyka/mw/zwierciadla_kuliste_obrazy.html 

2. Podane rysunki i opisy wykonaj starannie w zeszycie ( zdjęcia 

wykonanych rysunków prześlij na adres e-mail fizyka.zabrnie@interia.pl )

ZWIERCIADŁO WKLĘSŁE

Obraz powstający przy  użyciu  zwierciadła  kulistego  wklęsłego  zależy  

od  odległości  x przedmiotu od zwierciadła:

 dla x > r ( x>2f ) powstaje obraz rzeczywisty, odwrócony i 
pomniejszony,

http://rzeczniow.net/fizyka/mw/zwierciadla_kuliste_obrazy.html
mailto:fizyka.zabrnie@interia.pl


 dla x = r powstaje obraz rzeczywisty, odwrócony i tej samej wielkości,

dla f < x < r powstaje obraz rzeczywisty, odwrócony i powiększony,



 dla x = f obraz NIE POWSTANIE! (bo promienie biegną równolegle)

 dla x < f powstaje obraz pozorny, prosty i powiększony.

Otrzymany obraz jest pozorny, powiększony, prosty (nie odwrócony). Obraz 

powstaje po przeciwnej stronie zwierciadła.



ZWIERCIADŁO WYPUKŁE

Zwierciadło kuliste wypukłe posiada ognisko pozorne. Wiązka promieni

równoległych  do  osi  głównej  po  odbiciu  staje  się  wiązką  promieni

rozbieżnych. Jeżeli linie obrazujące promienie odbite przedłużymy w kierunku

wnętrza  zwierciadła,  to  przetną  się  w  jednym punkcie  położonym na  osi

głównej,  w  ognisku  pozornym.  W  przypadku  zwierciadła  wypukłego  dla

każdej odległości x przedmiotu od zwierciadła obraz będzie zawsze:

o pozorny; utworzony przez przecięcie przedłużeń promieni świetlnych,

o prosty; nie odwrócony,

o pomniejszony; p<1.

3. W celu utrwalenia materiału proponuję obejrzeć film: 
https://www.youtube.com/watch?v=imtdDMTS0cQ 

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