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Witam 

Mam nadzieję, że poradziliście sobie ze zwierciadłem płaskim i pracą domową.  

Proszę, uważnie przeanalizujcie odpowiedzi: 

 

s. 236–237  

   1.    A – II, IV          B – I, IV          C – III, IV 

 

 

 

 

 

 

„Gdy obserwujesz uważnie wewnętrzną powierzchnię metalowej łyżki lub chochli 

bądź też szklany reflektor latarki, możesz zauważyć, że są one wklęsłe i dobrze 

odbijają padające promienie świetlne. Są one przykładem zwierciadeł wklęsłych.”- 

e-podręcznik 

 

 

https://epodreczniki.pl/a/ognisko-i-ogniskowa-zwierciadla-wkleslego-konstrukcja-obrazow-wytworzonych-przez-zwierciadla-wklesle/D11l4QZ2B#D11l4QZ2B_pl_main_concept_1


TEMAT:   Zwierciadła sferyczne 

Podręcznik  str. 232   (czytamy tylko pierwszy tytuł zwierciadła sferyczne, o ognisku będzie na 

następnej lekcji) 

Dzisiaj bardzo krótka informacja z podręcznika, ale kilka bardzo ważnych pojęć, 

które trzeba znać. Ich ilustrację można zobaczyć na poniższym rysunku: 

(Proszę przerysujcie do zeszytu) 

 

Skoro zwierciadło jest fragmentem powierzchni kuli, to pierwszym ważnym pojęciem 

charakteryzującym zwierciadło jest promień tej kuli, który nazywamy promieniem krzywizny 

zwierciadła. 

Oś optyczna to prosta przechodząca przez środek krzywizny zwierciadła (O), pokrywająca się 

z jego osią symetrii. Promień krzywizny to również odcinek między punktem O a punktem, 

w którym oś optyczna przechodzi przez powierzchnię zwierciadła (niekiedy nazywany 

wierzchołkiem zwierciadła). 

Ognisko zwierciadła (F) jest punktem geometrycznym, gdzie przecinają się wszystkie 

promienie odbite od powierzchni zwierciadła wklęsłego, które padały na niego przed 

odbiciem równolegle do jego osi optycznej. Ognisko leży dokładnie w połowie promienia 

krzywizny zwierciadła. 

Ponieważ punkt F nazywa się ogniskiem zwierciadła, to długość odcinka łączącego ten punkt 
z powierzchnią zwierciadła (W), wzdłuż osi optycznej, nazywamy odległością ogniskową 
zwierciadła. 
Między ogniskową (f) a promieniem krzywizny (r) zwierciadła kulistego wklęsłego istnieje 
następująca zależność: 

 

Jednostką ogniskowej f w układzie SI jest metr. 
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Oprócz informacji, które zamieściłam z e-podręcznika, proszę zapoznajcie się 

rysunkami które macie w swoim podręczniku na stronie 232 „schemat odbicia 

promienia światła od zwierciadła sferycznego: A wklęsłego, B wypukłego.” – są 

one ważne. 

 

Wszystkie pojęcia, które dzisiaj pojawiły się w materiale są ważne – warto je 

znać. 

Miłej nauki 

 

 

 

 


