
Dopsání a kompletace zápisu. 

Optické jevy – odraz a lom světla 

Na rozhraní dvou prostředí dochází k odrazu nebo lomu světla, například 

dopadá-li světlo na vodní hladinu, sklo, zrcadlo…  

Zákon odrazu – úhel odrazu se rovná úhlu dopadu. Na rovných a hladkých 

rozhraních prostředí – rovinné zrcadlo, vzniká nezkreslený, stranově obrácený 

obraz – rovnoběžné paprsky odrážejí opět rovnoběžně. Na nerovných 

rozhraních prostředí dochází k rozptylu světla nebo deformaci obrazu – 

rovnoběžné paprsky se odrážejí různoběžně.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lom světla – na rozhraní dvou průhledných prostředí dochází k lomu světla, 

tzn. k ohybu paprsku. Dojde k tomu z důvodu, že v těchto prostředích se světlo 

šíří různými rychlostmi. 

 

 

 

 

 

 

  

Zákon odrazu: Typy zrcadel: 
rovinné            vypouklé              vyduté 
 



Dopsání a kompletace zápisu. 

Čočky 

Čočky jsou průhledná tělesa s kulovými plochami, které využívají lomu 

paprsku. Využití čoček je velmi široké, využívají je téměř všechny optické 

přístroje – lupa, dioptrické brýle, dalekohled, mikroskop, fotoaparát… 

Druhy čoček: 

 Spojky – rovnoběžné paprsky se po průchodu čočkou sbíhají a spojí se 

v jednom bodě tzv. ohnisku. Tento druh čočky se nachází i v lidském oku. 

 Rozptylky – rovnoběžné paprsky se po průchodu čočkou rozbíhají, rozbíhají 

se tak, jak kdyby vycházely z ohniska, které je před čočkou. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Vzdálenost ohniska od čočky je závislá na velikosti zaoblení kulových ploch 

čočky, nazývá se jako ohnisková vzdálenost. 

Úkol: Podívej se na videa, která vysvětlují výše popsané optické jevy – zde, zde.  

Úkol: Další zajímavá videa, která se zabývají optikou – zde, zde a zde. 

 

 

 

F F 

F – ohnisko 

f – ohnisková  

       vzdálenost 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yD4chWAmo98
https://www.youtube.com/watch?v=bW8vibg89iY
https://www.youtube.com/watch?v=sIEhGV2eoNI
https://www.youtube.com/watch?v=w8K5RqqmiSY
https://www.youtube.com/watch?v=vjh82gj-YqM


Zápis si opište nebo vytiskněte a vlepte (není nutné jej přepisovat ručně). 

Oko a optické přístroje 

Oko je složitý orgán, z hlediska fyziky (optiky) je nejdůležitější částí čočka. Svým 

tvarem je to spojka, která je pružná, proto může měnit svoje zakřivení, a proto 

můžeme okem zaostřovat na různě vzdálené předměty, jejichž obrácený obraz 

se promítne na sítnici a z ní je obraz přenášen optickým nervem do mozku. 

 

 

 

 

 

 

 

Optické přístroje: 

 Lupa je spojka, která zvětšuje obraz pozorovaného předmětu. 

 Brýle u oka, které nemůže zaostřit (krátkozraké či dalekozraké oko), upravují 

ohniskovou vzdálenost, tak aby byl obraz předmětu na sítnici ostrý.  

 Mikroskop, dalekohled – složité optické přístroje, mají soustavu několika 

čoček a někdy i zrcadel, které umí pozorovaný obraz zvětšit, či přiblížit. 

 Fotoaparát, videokamera – pozorovaný předmět promítá na nějaké 

médium, které ho dokáže zachytit (fotofilm, elektronický snímač). 

Úkol: Najdi v učebnici: Kdo to byl Oto Wichterle? Co je to triedr? Co je to zoom? 

 

 



Příklady si opište nebo vytiskněte a rýsujte do sešitu. 

Příklady: 

Odraz světla: 

Dopadá-li paprsek na rovinné zrcadlo pod úhlem dopadu α=45°, tak se podle 

zákona odrazu, odrazí pod úhlem odrazu α‘, který je stejně velký jako úhel 

dopadu.  

 

Úkol: Narýsuj do sešitu tuto situaci jako je na obrázku a dorýsuj odražený 

 paprsek. Napiš, jak velký bude úhel odrazu α‘? (můžeš využít obrázku ze zápisu).

 

 

 

 

 

Lom světla: 

Dopadá-li paprsek ze vzduchu na vodní hladinu pod úhlem dopadu α=45°, tak 

se paprsek láme do hustšího prostředí vždy od přímky paprsku směrem ke 

kolmici. U vody bude úhel lomu β s kolmicí dopadu svírat zhruba 30°.  

 

Úkol: Narýsuj do sešitu tuto situaci jako je na obrázku a dorýsuj zlomený 

 paprsek jestliže je úhel lomu β=30°. (můžeš využít obrázku ze zápisu).
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Příklady si opište nebo vytiskněte a rýsujte do sešitu. 

Spojky: 

Rovnoběžné paprsky se po průchodu spojovací čočkou sbíhají a spojují se 

v bodě ohniska F, které je v ohniskové vzdálenosti f=2cm od spojky. 

Úkol: Narýsuj do sešitu tuto situaci jako je na obrázku a dorýsuj jak se paprsky 

sbíhají v ohnisku F (spojku rýsovat nemusíte, můžete použít schématickou 

. značku – viz zápis)

  

 

 

 

 

 

Rozptylky: 

Rovnoběžné paprsky se po průchodu rozptylovací čočkou rozbíhají, tak jako by 

vycházely z bodu ohniska F, které je v ohniskové vzdálenosti f=2cm od 

rozptylky. 

Úkol: Narýsuj do sešitu tuto situaci jako je na obrázku a dorýsuj jak se paprsky 

rozbíhají jakoby z ohniska F (rozptylku rýsovat nemusíte, můžete použít 

 schématickou značku – viz zápis).
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