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12.3. Obrazy otrzymywane w zwierciadle płaskim

 Obrazy otrzymywane 
w zwierciadle płaskim

1. Kierowca autobusu zobaczył w lusterku wstecznym obraz tablicy rejestracyjnej jadące-
go za nim samochodu, jak na rysunku. Jaki jest numer rejestracyjny tego samochodu?

  

2. Wypisz te drukowane litery alfabetu, które czytane w lusterku ustawionym prostopadle 
do powierzchni kartki nie zmieniają swojego wyglądu. Jak należy ustawić lusterko 
względem tych liter, aby otrzymać opisany efekt?

3. Wypisz te cyfry, które czytane w lusterku ustawionym tak jak w zadaniu poprzednim 
nie zmieniają swojego wyglądu. Jak należy ustawić lusterko względem tych cyfr, aby 
otrzymać opisany efekt?

4. Jak będzie się zmieniało położenie obrazu P* punktu P w zwierciadle płaskim, jeżeli 
punkt P będzie się zbliżał do zwierciadła?

P P*

5. Z jaką szybkością zbliżasz się do swojego obrazu w zwierciadle płaskim, jeżeli twoja 
szybkość względem tego zwierciadła wynosi 0,5 m/s, a kierunek prędkości jest pro-
stopadły do zwierciadła?

12.3
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6. Przeprowadź konstrukcję geometryczną obrazu powstałego w zwierciadle płaskim.

A

B

C

7. Odległość przedmiotu od jego obrazu powstałego w zwierciadle płaskim wynosi 
60 cm. Ile wynosi odległość przedmiotu od zwierciadła? Uzasadnij odpowiedź.

8. Oko obserwatora patrzącego w kierunku lustra L położonego na stole znajduje się 
w punkcie P (jak na rysunku). Nad stołem umieszczono niewielkie kolorowe kartoniki. 
Który kartonik widzi w lustrze obserwator? 

L

niebieski czerwony zielony

Wybierz poprawną odpowiedź i uzasadnij swój wybór.
A. Czerwony.
B. Zielony.
C. Niebieski.
D. Wszystkie.
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9. Obserwator patrzący w lustro L zawieszone na ścianie widzi oprócz swego odbicia 
także obraz fotografii F zawieszonej na ścianie przeciwległej do lustra. W jakiej od-
ległości od siebie widzi on pozorny obraz tej fotografii, jeżeli stoi w odległości 1,5 m 
od lustra, a odległość między ścianami wynosi 3 m?

L

F

Wybierz poprawną odpowiedź i uzasadnij swój wybór.
A. 3 m B. 4,5 m C. 1,5 m

10. Fotograf chce sfotografować obraz przedmiotu widzianego w zwierciadle płaskim 
w sytuacji przedstawionej na rysunku. 

lustro

aparat
fotograficzny

fotografowany
przedmiot

B

A C

Na jaką odległość należy ustawić ostrość w aparacie, aby fotografia była ostra? 
Zaznacz poprawną odpowiedź i ją uzasadnij.
A. |AB| + |BC| B. |AB| C. |BC|
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11. Klient w przymierzalni sklepu odzieżowego oprócz własnego odbicia widzi w lustrze 
obraz świecącej nad nim żarówki. W którym punkcie – A, B, C, D czy E – widzi tę 
żarówkę? Wykonaj odpowiednią konstrukcję geometryczną obrazu żarówki w lustrze, 
potwierdzającą twój wybór.

B
A

C

E
D

12. Spróbuj odnaleźć słowa, które napisane literami drukowanymi nie zmieniają wyglądu 
w lusterku i można je czytać wspak. Wskazówka: wykorzystaj odpowiedź do zadania 2. 

13. Spróbuj odnaleźć słowa, które napisane literami drukowanymi nie zmieniają wyglądu 
w lusterku i można je czytać „do góry nogami”. Wskazówka: wykorzystaj odpowiedź 
do zadania 2.

14. Ułóż trzy pytania, na które można znaleźć odpowiedzi w poniższym tekście. Zapisz 
je w zeszycie.

W filmach kryminalnych często pojawiają się sceny z tzw. lustrem fenickim (mylnie 
nazywanym weneckim), umieszczonym pomiędzy dwoma pomieszczeniami. Ktoś, kto 
patrzy przez nie z jednej strony (w pomieszczeniu przyciemnionym), może obserwować, 
co dzieje się w pomieszczeniu obok (oświetlonym), natomiast osoba znajdująca się 
po drugiej stronie widzi w tym lustrze jedynie własne odbicie. 
Jest to lustro półprzepuszczalne, jego szyba pokryta jest cienką warstwą metalu 
o grubości zaledwie kilku atomów. By osiągnąć efekt lustra fenickiego, stosuje się 
zwierciadła odbijające tyle samo światła po obu stronach, najczęściej około 80%. 
W lustrze fenickim odbija się znaczna część światła i dzięki temu odbicie wygląda 
tak jak w zwykłym lustrze. Światło z pokoju ciemnego również przechodzi do pokoju 
jasnego, ale oko ludzkie widzi znacznie jaśniejsze odbicie z jasnego pokoju, więc nie 
dostrzega tego światła. Natomiast w ciemnym pomieszczeniu światło przechodzące 
przez lustro ma znacznie większe natężenie niż odbite od lustra, więc osoby znajdujące 
się w nim mogą swobodnie obserwować jaśniejsze pomieszczenie – jak przez szybę.


