
Trocha teorie 

Světlo je část elektromagnetického vlnění. Světlo se ve stejnorodém prostředí 

šíří přímočaře. Ve vakuu se šíří rychlostí 300 000 km/s, tj. 3. 108 m/s. Bílé světlo 

se skládá z těchto barev: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, fialová a 

někdy se ještě uvádí indigová. Barvy jsou dány různými vlnovými délkami, kdy 

červená má největší a fialová má nejmenší. Rozklad bílého světla můžeme 

pozorovat v duze, na CD, mýdlové bublině, olejové skvrně apod. 

Zdrojem světla jsou zpravidla rozžhavená tělesa nebo díky luminiscenci existují 

i zdroje studeného světla (zářivky, laser). 

Prostředí dělíme na tři typy podle propustnosti světla: 

 Neprůhledné – světlo přes něj neprojde a za překážkou se vytvoří stín 

(dřevo) 

 Průsvitná – světlo přes něj projde částečně a za překážkou poznáme tvar 

tělesa i barvu, ale obrys je nejasný, rozmazaný (mléčné sklo) 

 Průhledné – světlo přes něj projde a za překážkou poznáme detaily 

předmětu (sklo) 

Stín 

Prostor, kam neprojde světelný paprsek. Na stínítku za neprůhlednou 

překážkou se vytvoří vržený stín. Za neprůhlednou překážkou je úplný stín. 

Pokud před neprůhlednou překážkou jsou dva světelné zdroje, může vzniknout 

polostín.  

Zákon odrazu, zrcadla 

Paprsek se odráží pod stejně velkým úhlem, jako je úhel dopadu. Paprsek leží 

v rovině dopadu. Tento zákon využívají tělesa nazvaná zrcadla, což jsou hladké, 

lesklé plochy. Podle tvaru odrazové plochy dělíme zrcadla na rovinná a kulová. 

Pokud paprsky dopadají na nevyhlazený prostor, nastává jev rozptyl světla. 

Využíváme toho při osvětlení místností, pouličních prostranství apod.  

Odrazová plocha rovinného zrcadla je část roviny. Obraz v tomto zrcadle je 

zdánlivý (nelze zachytiti na žádné stínítko), stejně velký jako zobrazovaný 

předmět a je stranově převrácený. Příkladem je zrcadlo, které máme doma 

v koupelně, předsíni, šatně, dámské kapesní zrcátko atd. 



Kulová zrcadla odráží světlo plochou ve tvaru části koule. Pokud je to vnitřní 

částí, nazýváme je dutá zrcadla. Pokud je to vnější částí, nazýváme je vypuklá 

zrcadla. V praxi jsou to např. zrcadla v zatáčkách v nepřehledných křižovatkách, 

v reflektorech, světlometech, vánoční koule, lékařská zrcátka. Vlastnosti obrazu 

se mění nejen v závislosti na typu, ale i na vzdálenosti vyobrazeného předmětu 

od zrcadla. 

Typ 
zrcadla 

Vzdálenost předmětu od 
zrcadla 

Vlastnosti obrazu 

vypuklá jakákoli zdánlivý přímý zmenšený, 

dutá 

dostatečně daleko skutečný,  převrácený zmenšený, 

přibližování do určité 
vzdálenosti 

skutečný převrácený zvětšený 

velmi blízko zdánlivý přímý zvětšený 

Všechny případy si můžeme vyzkoušet na obyčejné lžíci. Pokud se budeme dívat 

na vnější stranu, uvidíme se rozmazaně, ale přímo a zmenšení. Budeme-li měnit 

vzdálenost obličeje od lžíce nebo ke lžíci, vždy ro dopadne stejně. Ve lžíci 

budeme rozmazaní, přímí, ale zmenšení. Pokud se budeme dívat vnitřní stranou 

a dáme obličej do větší vzdálenosti, můžeme vidět svůj obraz na lžíci vzhůru 

nohama a zmenšený. Budeme-li se přibližovat, budeme se zvětšovat a vzhůru 

nohama, v určité vzdálenosti se obraz vrátí napřímo, ale bude rozmazaný. 

Lom světla 

Lom světla nastane při průchodu paprsku rozhraním dvou různých optických 

prostředích, např. ze vzduchu do vody, ze vzduchu do skla, ze skla do vzduchu 

apod. Mohou nastat dvě situace lom ke kolmici a lom od kolmice (uč. 104-109). 

Čočky 

Jsou to průsvitná tělesa zpravidla vybroušená ze skla, ve kterých se lomem 

mění směr procházejících se paprsků. Podle tvaru je rozlišujeme na spojky a 

rozptylky (uč. str. 110-114).  Při zobrazování čočkami vznikají různé vlastnosti 

obrazů: skutečný x zdánlivý, přímý x převrácený, zmenšený x zvětšený. 

Optické vlastnosti oka 

Stavbu oka jste probírali již v 8. ročníku v přírodopisu. My se podíváme na 

optické vlastnosti, tj. jak se v oku vytváří obraz, kterým mi pozorujeme svět 

kolem nás. Oční čočka je spojka, přes kterou prochází světelné paprsky. Ty 

dopadají na sítnici, kde se vytváří obraz. Ten je vždy skutečný, převrácený a 

zmenšený než je pozorovaný předmět. Obraz na sítnici vyvolá reakce, které 



jsou zpracovány naším mozkem tak, že vnímáme obraz přímý. Oči některých lidí 

mají porušenou přizpůsobivost čočky. K odstranění vady se používají brýle nebo 

kontaktní čočky (viz uč. str. 115-116) 

Optické přístroje 

Optické přístroje jsou taková zařízení, kterými můžeme pozorovat předměty, 

které pouhým okem jsou špatně pozorovatelné. 

 pozorování velmi malých předmětů 

o lupa – spojná čočka 

o mikroskop – dvě spojné čočky (okulár a objektiv) 

 pozorování vzdálených předmětů 

o dalekohledy – dvě spojné čočky (okulár a objektiv),  

 pozemské (Keplerův) – např. rozhledny, upravený 

dalekohled je triedr (kromě čoček obsahuje hranoly) 

používaný v turistice, myslivosti, divadelní kukátko 

 hvězdářské (Galileův) 

 

Otázky 

Otázky vypracuj do cvičného sešitu nebo do MS Office a pošli ke kontrole na 

známý email nejpozději do 12.6. 

1. Znázorni, v jakém místě na Zemi nastane úplné zatmění Slunce. 
2. V kterém místě vznikne polostín? 
3. Jak poznáš, zda je obraz skutečný nebo zdánlivý? 
4. Kdy nastane lom od kolmice? 
5. Vysvětli, co pozoruje rybář při pohledu na rybu ve vodě. 
6. Co je to mezní úhel? 
7. Co označujeme jako úplný odraz a kde se toho využívá? 
8. Co nazýváme ohniskem čočky? 
9. Jaké jsou vlastnosti obrazu, je-li zobrazovaný předmět blíž ke spojce 

než je její ohnisková vzdálenost? 
10. Jak poznáš hmatem, zda jde o spojnou nebo rozptylnou čočku? 
11. Jak podle světelných paprsků rozeznáme spojku od rozptylky? 
12. Jakou vlastnost má normální oko? 
13. Jaké vlastnosti má obraz pozorovaný normálním okem? 

14. Popiš krátkozraké oko. 

 


