
7. ročník – fyzika 

Milí sedmáci. 

Tento týden se naučíte, jak zní zákon odrazu – velmi důležitý zákon, který platí 

v optice, díky kterému se můžeme vidět v zrcadle, díky kterému můžou být 

vojáci schováni v zákopu a periskopem pozorovat nepřítele nebo ponorka může 

být schovaná pod hladinou a vystrčí jen periskop a tak může pozorovat co se 

děje nad hladinou. 

Dále se naučíte, jaká máme zrcadla, kde a k čemu se používají. 

Prostudujte si v učebnici str. 107 – str.1/2 112. 

Udělejte si zápis do sešitu: 

    Odraz světla 

Zákon odrazu světla zní: Velikost úhlu dopadu alfa se rovná velikosti úhlu 

odrazu alfa s čarou. Odražený paprsek leží v rovině dopadu. (to nastává, když 

paprsek dopadne na ideálně rovnou plochu). 

  (nakreslete si pečlivě pomocí pravítka a úhloměru obrázek ze 

str.107 dole a popište jej) 

            Alfa (písmeno řecké abecedy znáte z matematiky u úhlů, já to na počítači 

nenapíšu) – úhel dopadu. 

 Alfa s čarou – úhel odrazu 

 k – kolmice dopadu 

Povrch např. bílého papíru nebo zdi není ideálně rovný. Dopadá-li na něj svazek 

rovnoběžných paprsků, odráží se světlo ve všech směrech (každý paprsek pod 

jiným úhlem). Vzniká rozptyl světla. 

 

    Zrcadla v praxi 

Zrcadla máme rovinná a kulová. 

Kulová zrcadla dělíme na dutá a vypuklá. 

Vyleštěné kovové rovinné plochy, obvykle chráněné skleněnou vrstvou, se 

nazývají rovinná zrcadla (to je klasické zrcadlo, do kterého se každý den 

díváme).  



Obraz v rovinném zrcadle je stejně veliký, vzpřímený, ale stranově převrácený 

(tzn. že, co je vlevo vidíme v zrcadle vpravo – proto si třeba sami sobě neumíme 

dobře zastřihnout vlasy – ofinu). 

Kulové zrcadlo: 

    1. vypuklé – umísťuje se na křižovatkách, aby řidiči mohli pozorovat dopravu 

na vedlejších silnicích nebo v nepřehledných zatáčkách (pravý obrázek na str. 

109 uprostřed) 

    2. duté – používají zubaři při ošetřování zubů, jsou v reflektorech aut, 

v promítacích přístrojích a kapesních svítilnách (levý obrázek na str. 109 

uprostřed) 

Kulová zrcadla mohou zvětšovat nebo zmenšovat. 

 

Vypočítejte do sešitu a pošlete emailem domácí úkol: 

     1. Jak velký je úhel dopadu, jestliže úhel odrazu je: a) 42° 

                                                                                                b)18° 

     2. Jak velký je úhel dopadu, jestliže dopadající a odražený paprsek spolu 

svírají úhel: a) 42° 

                      b)18° 

                      c) 60° 

  (úkol č.1,2 je na nové učivo, zapojte hlavu, nic se složitě nepočítá, nepoužívá 

se žádný vzorec). 

     3. Aneroidem byl změřen atmosférický tlak 1025 hPa. Urči velikost tlakové 

síly atmosférického vzduchu na povrch lidského těla o obsahu 1,52 m2. 

     4. Jak velká vztlaková síla působí na těleso o objemu 0,5 m3 ve vzduchu?    

(hustota vzduchu je 1,29 kg/m3). 

 

 

Mějte se hezky.   Irena Kučavíková 

 


