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Anotace: Písemka 

A                                                                                         Jméno: 

 
1. Obraz v rovinném zrcadle je: 

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

 
2. Sestroj obraz písmene E v rovinném zrcadle: 

 
 
 

 
3. Na rozhraní dvou různých prostředí nastává ………… světla. Pokud paprsek 

prochází do prostředí opticky řidšího, nastává lom …… kolmici/ce. Paprsek 
vstupuje do opticky hustšího prostředí, nastává lom …… kolmici/ce. 

 
4. Rozeznáváme dva druhy čoček: …………………… (čočky, které mění 

rovnoběžný svazek paprsků na sbíhavý) a  …………………………………   
(čočky, které mění rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý). Důležitým 
údajem u čoček je jejich  …………………………………  vzdálenost, která 
udává vzdálenost …………………………  od optického středu čočky.  

 
5. Nakresli schematické značky obou čoček a popiš je. 

 
 
 
 

 
6. Nakresli duté zrcadlo, označ optickou osu, ohnisko a střed křivosti. 

Zobrazovaný předmět umísti mezi střed křivosti a ohnisko a nakresli jeho 
obraz. Nezapomeň napsat, jaký obraz vznikne. 

 
 
 
 
 
 

 
7. Z……………… úhel je úhel mezi paprsky od krajních bodů sledovaného 

předmětu, které vstupují zorničkou do oka. Ke zvětšení  
……………………………  úhlu používáme optické přístroje: ……………, 
…………………………  a  …………………………. Dalšími optickými přístroji 
jsou  ……………………  a  …………………. 

 



 
B                                                                                  Jméno: 

 
1. Kulová zrcadla rozeznáváme  …………………..   a  …………………………. 
2. Napiš jejich použití: 

………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

3. Pro odraz světelného paprsku na zrcadle platí zákon  ……………………….  
(vysvětli)……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

4. Nakresli duté zrcadlo, označ optickou osu, ohnisko a střed křivosti. 
Zobrazovaný předmět umísti před střed křivosti a nakresli jeho obraz. 
Nezapomeň napsat, jaký obraz vznikne. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Rozeznáváme dva druhy čoček: …………………… (čočky, které mění 
rovnoběžný svazek paprsků na sbíhavý) a  …………………………………   
(čočky, které mění rovnoběžný svazek paprsků na rozbíhavý). Důležitým 
údajem u čoček je jejich  …………………………………  vzdálenost, která 
udává vzdálenost …………………………  od optického středu čočky.  

 
6. Zobrazení spojkou 

 
 

 

                                 
 

 

7. Oko se přizpůsobuje pozorování různě vzdálených předmětů kolem nás 
tím, že oční …………………… mění svou ohniskovou vzdálenost. Dvě 
nejčastější vady oka jsou …………………………………… (vadu 
odstraňujeme rozptylkou)  a  …………………………………… (vadu 
odstraňujeme spojkou).     

 
 

 


