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• Grana fizike koja 
proučava svijetlost je 
_____?

Ponovimo

IZVOR  SVJETLOSTI je tijelo 
koje zrači svjetlost.           

Primarni: Sunce, zvijezde,    
Sekundarni: Mjesec, planeti

Prirodni: Sunce, Mjesec,
Umjetni: žarulja, svijeća

Kroz koje tvari svjetlost prolazi i 
kako ih nazivamo?

Svjetlost prolazi kroz prozirne tvari 
OPTIČKA SREDSTVA.

Kako se širi svjetlost (oblik 
gibanja)?

Svjetlost se širi pravocrtno.
Zraka svjetlosti pokazuje put širenja svjetlosti.
Snop svjetlosti je skup zraka svjetlosti. 

Posljedica pravocrtnog 
širenja:

SJENA i POLUSJENA
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POMRČINA NEBESKIH TIJELA
Pomrčina Sunca Pomrčina Mjeseca

Kolika je brzina svjetlosti i kako 
ju računamo?

Brzina svjetlosti u vakuumu: 

c= 300 000 000 m/s

-voda: 225 000 km/s, 
-staklo: 200 000 km/s, 
-dijamant: 120 000 km/s

Optički rjeđe sredstvo – brzina svjetlosti veća
Optički gušće sredstvo – brzina svjetlosti manja

• Na koji način vidimo predmete, a znamo 
da predmeti oko nas ne zrače svjetlost ?

• Zašto ih ne vidimo u mraku? 

• Na koji način svjetlost od osvijetljenog 
predmeta dolazi u oko?

Razmislimo …
Gledajući u ravno zrcalo, vidimo svoju sliku i čini 

nam se kao da smo "unutra" na drugoj strani 
zrcala, kako se mi vidimo u ogledalu? Koje su 

karakteristike te slike?

Leonardo da Vinci Odbijanje svjetlosti –
ravno zrcalo
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Što je zrcalo?

Ravno zrcalo je svaka uglačana i 
dovoljno neprozirna ravna površina.

VRSTE ZRCALA

Ravno zrcalo Zakrivljeno zrcalo

Skica:

Zaključak:
Difuzna svjetlost – nastaje 

odbijanjem svjetlosti od hrapavih 
površina na sve strane.

Za ravno zrcalo vrijedi 

ZAKON ODBIJANJA SVJETLOSTI: 

papir
zrcalo

 
- kut upadanja = α
-kut odbijanja ili 
refleksije svjetlosti = β

Pokus: Koji zakon vrijedi kod zrcala, koji 
kod papira ako uperimo snop svjetlosti? Pokus: Kako nastaje  slika u 

ravnom zrcalu ?

Skica:

Zaključak:
Simbol 
za 
zrcalo

a=b

Konstrukcija slike u ravnom zrcalu

Slika u zrcalu nastaje refleksijom svjetlosti.
zrcalo

A

B

Najčešće se  
predmet prikazuje 
strjelicom.

A`

B`

a b
a=b

Karakteristika slike:
Sliku vidimo u produžetku reflektiranih zraka 
svjetlosti,
ona je:

- uspravna
- veličinom jednaka predmetu
- zrcalno simetrična 
- jednako udaljena od zrcala 
kao i predmet

- prividna ili virtualna

Kakvu sliku predmeta 
stvara ravno zrcalo?
• po usmjerenju
• po veličini
• po udaljenosti predmeta 

i slike od zrcala
• po prirodi

Može li svijeća gorjeti u vodi?

Nakon što se konstruira slika u 
zrcalu  uvijek se piše karakteristike 

slike.
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Primjena:

Periskop                         Teleskop    

Kaleidoskop

Vježba

• Konstruiraj sliku u ravnom zrcalu ako je 
predmet visok 2 cm i nalazi se 5 cm od 
zrcala. Okarakteriziraj dobivenu sliku.

Odbijanje svjetlosti
SFERNA ZRCALA

Karakteristične točke i zrake, 
svojstva slike

SFERNA ZRCALA
= su zakrivljene zrcalne površine, 

dijelovi kuglina plašta.

Sferna zrcala mogu 
biti: 

- udubljena ili 
KONKAVNA

- ispupčena ili 
KONVEKSNA
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Pokus 1. Što se događa kada paralelni 
snop upada na udubljeno zrcalo?

Zaključak:  Zrake svjetlosti se sijeku 
u jednoj točki koja se zove FOKUS

Pokus 2. Što se događa s paralelnim 
snopom svjetlosti kada upadnu na 

ispupčeno zrcalo

Zaključak:  Zrake svjetlosti se 
raspršuju tako da koristimo točku 
iza zrcala IMAGINARNI FOKUS

Karakteristične točke su:

1. optička os OO

2. Središte, centar zakrivljenosti C

3. Tjeme zrcala T

4. Žarište, fokus F
   OO

C F T
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Udaljenosti kod zrcala

   OO

P C F T

• polumjer, radijus    r = CT

• žarišna udaljenost    f = FT = CF = r/2

• udaljenost predmeta od zrcala    a = PT

• visina predmeta    h

• udaljenost slike od zrcala    b = ST

• visina slike    h’

Karakteristične zrake za 
konstrukciju slike :

   OO

C F T




