
7. třída – Světelné jevy 

Odraz světla 

 

Přemýšlej 

 Při hře hokej se používá puk. Často se 

využívá situace, kdy hráč pošle puk 

směrem k mantinelu a ten se odrazí. 

Přemýšlej, jakým směrem se puk odráží. 

 Prohlédni si tři obrázky a posuď, která situace je reálná.  

 Situace naznačená na obrázku 1 a 2 nenastane. Puk se odrazí podle nákresku 3, odráží se pod 

stejným úhlem pod jakým na mantinel narazil. Stejně je tomu se světelným paprskem. 
 

Jak se odráží paprsek 

 Světelný paprsek dopadá na rozhraní. 

 V místě dopadu sestrojme kolmici, této kolmici 

se říká kolmice dopadu. Dopadající paprsek 

svírá s touto kolmicí úhel, kterému říkáme úhel 

dopadu. 

 Paprsek se na rozhraní odrazí. Odrazí se pod 

stejným úhlem jako dopadá, tzn. že odražený 

paprsek svírá s komicí dopadu stejný úhel jako 

je úhle dopadu. Tento úhel nazýváme úhel 

odrazu.  

Zákon odrazu 

 Odražený paprsek leží ve stejné polorovině jako dopadající paprsek. 

 Úhel dopadu je roven úhlu odrazu (viz obrázek  = ). 
 

Příklad: Na obrázcích jsou znázorněny 

dvě lesklé plochy, které spolu svírají 

znázorněný úhel. Na jednu z nich dopadá 

znázorněný paprsek. Narýsuj, jak se 

paprsek postupně odráží. 
 

Řešení: Vždy začneme kolmicí 

dopadu, pak narýsujeme odražený 

paprsek, který dopadá opět na 

lesklou plochu. V tomto místě opět 

sestrojíme kolmici dopadu a 

odražený paprsek. 

 

Jak odráží kout? 

 Kout jsou dvě plochy, které spolu svírají pravý úhel. 

 Na jednu z těchto ploch dopadá paprsek. Podle zákona 

odrazu se odráží pod stejným úhlem jako dopadá. 

Takto odražený paprsek dopadá na druhou plochu. 

 Takto dopadlý paprsek se odráží opět podle zákona 

odrazu pod stejným úhlem. 

 Zjišťujeme, že paprsek se odráží zpět do směru odkud 

dopadl. 
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Jak funguje odrazka? 

 Odrazka je vlastně mnoho malých koutů. 

 Protože jsou to kouty, světlo, které dopadá na 

odrazku se odráží zpět, odkud přišlo. 

 Odrazku proto dobře vidíme, když na ni svítíme 

napříkala reflektory auta. Pokud ji mineme, 

ocitá se odrazka opět ve tmě.  

 

Jak se osráží rovnoběžný světelný svazek? 

 Kam směřují odražené paprsky, záleží na povrchu, na který dopadají. 

 Pokud rovnoběžné paprsky dopadnou na hladkou plochu, odrazí se 

opět jako rovnoběžné paprsky. Je to způsobeno tím, že všechny úhly 

dopadu jsou shodné, proto jsou shodné i všechny úhly odrazu. 

Vzniká pravidelný obraz. 

 Pokud rovnoběžné paprsky dopadnou na hrbolatou plochu, odrazí se 

každý jiným směrem. Dochází k rozptylu světla. Je to působeno tím, 

že na nerovném povrchu jsou úhly dopadu různé a tedy i úhly odrazu 

jsou různé. Vzniká rozptýlený obraz. 

 

Otázky: 

1) Co je úhel dopadu, odrazu, co je komice dopadu? 

2) Vysvětli zákon odrazu. 

3) Co platí pro odražený paprsek? 

4) Proč vidíme na klidné hladině rybníka janý obraz, ale na rozčeřené žádný obraz nevidíme? 

5) Jak musí dopadat paprsek, aby se odrazil po stejné dráze? 

6) Jaký je úhle dopadu a úhle odrazu, jestliže dopadající a odražený paprsek svírají úhel 80°, 120°, 0°? 

7) Jak nastavíš rovninné zrcadlo, aby dopadající a odražený paprsek svíraly úhle 90° (byly na sebe 

kolmé)? 

8) Narýsuj, jak se postupně odráží paprsek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9) Vysvětli, jak funguje periskop. 

 

 


