
5.3) Která žárovka dává větší osvětlení: žárovka o svítivosti 25 cd ve vzdálenosti 

0,5m, nebo žárovka o svítivosti 200 cd ve vzdálenosti 2m? (Světelný paprsek 

dopadá do myšleného bodu kolmo.) 

5.4) Jak se změní osvětlení plochy umístěné pod bodovým zdrojem světla, 

jestliže svítivost zdroje se zvětší 2krát a jeho vzdálenost od plochy se 2krát 

zmenší? (Světelný paprsek dopadá kolmo.) 

5.5) Měsíční světlo dává při úplňku osvětlení asi 0,2 lx. Do jaké vzdálenosti od 

povrchu Země je třeba umístit žárovku o svítivosti 500 cd, aby dala totéž 

osvětlení? (Světelný paprsek dopadá kolmo.) 

5.6) Určete osvětlení plochy, která je ve vzdálenosti 4m od bodového zdroje 

světla o svítivosti 160 cd. Úhel dopadu světla je 60°. 

5.7) Nad středem O kulatého stolu je zavěšena žárovka, která má ve všech 

směrech stejnou svítivost 200 cd. Na okraji stolu ve vzdálenosti 1m od žárovky je 

list papíru, jehož střed A má osvětlení 100 lx. Pod jakým úhlem dopadá světlo na 

střed papíru a v jaké výšce nad stolem je zavěšena žárovka? 

5.8) Dvě žárovky, které jsou ve vzájemné vzdálenosti 3m od sebe, osvětlují ze 

dvou stran neprůhledné stínítko tak, že osvětlení obou stran stínítka je stejné. 

Žárovka o svítivosti 25 cd je ve vzdálenosti 1m od stínítka. Jaká je ve směru 

kolmém na stínítko svítivost druhé žárovky? 

5.9) Dva bodové zdroje světla o svítivosti 100 cd a 50 cd jsou od sebe vzdáleny 

2,4m Mezi oba zdroje je třeba postavit neprůhledné stínítko tak, aby bylo z obou 

stran stejně osvětleno. Určete vzdálenost stínítka od prvního zdroje světla. 
………………………………………………………………………………………...……………………………. 

Výsledky: (bez záruky) 

1.1) 30°22´, 1.2) 1,329 a 1,343; 1.3) 1,7. 108m/s; 1.4) 1,8; 1.5)23°8´;1.6) 1,28s; 

1.7) 50°39´ ;1.8) 1,73 ; 41°23´; 1.9) 37,8°; 39°; 1.10) 1,25. 108m/s; 1.11) 48°45´, 

41° 49´,62°27´, 1.12) 41,8°; 1.13)2,3m; 1.14) 22°; 3,7 m ; 1.15) 43,7cm 
………………………………………………………………………………………...……………………………. 

2.1) cmyZcma 5,0;5,0;3 //  ; 2.2 cmyZcma 1;2;2 //  ; 

2.3) ma 43,0 ; 2.4) cmacma 5,7;5,12 21  ; 2.5) cmf 36 ; 

2.6) cmrcmacma 80;60;120 /  ; 2.7) cmyZcma 5,0;5,0;1 //  ; 
………………………………………………………………………………………...……………………………. 

3.1) cmyZcma 9,0;6,0;4,2 //  ; 3.2) cmyZcma 3;3;3 //  ; 

3.3) cmyZcma 6,0;4,0;2,1 //  ;   3.4) 2D, 0,5m ,  3.5.) 59cm; 

3.6) 6cm ;  -12cm ;  3.7) cmacma 3;33,0 /  ; 3.8)4mm;  3.9) 1,5D 
………………………………………………………………………………………...……………………………. 

4.1) 8 ; 15 ; 4.2) 625nm;  500nm;  417nm; 4.3) 400nm; 600nm 
………………………………………………………………………………………...……………………………. 

5.1) zvětší se 6krát;   5.2)30 lm; 5.3)100 lx; 50 lx ; 5.4) 8krát zvětší 5.5.)50m; 

5.6) 5 lx ; 5.7) 0,5m; 60° ; 5.8) 100 cd ; 5.9) asi 1,4m 
………………………………………………………………………………………...……………………………. 

SBÍRKA ÚLOH               FYZIKA          3. ROČNÍK 
 

Odraz a lom světla, rychlost světla 

1.1) Světelný paprsek dopadá ze vzduchu do vody pod úhlem 42°15´. Pod jakým 

úhlem se láme? Index lomu vody je 1,33, index lomu vzduchu přibližně 1. 

1.2) Červené světlo se šíří ve vodě rychlostí 2,256.108m/s, fialové světlo rychlostí 

2,232.108m/s. Určete index lomu vody pro červené a fialové světlo. Použijte 

rychlost světla ve vakuu c = 2,998. 108m/s. 

1.3) Světelný paprsek dopadá ze vzduchu na rovinné rozhraní vzduchu a skla, 

odráží se pod úhlem 60° a současně se láme pod úhlem 30°. Určete rychlost 

světla ve skle. 

1.4) Světelný paprsek dopadá z vody na vodorovný povrch neznámého optického 

prostředí. Dopadající paprsek svírá s vodorovným povrchem optického prostředí 

úhel 20°, lomený paprsek úhel 46°. Určete index lomu neznámého optického 

prostředí. Index lomu vody je 1,33. 

1.5) Určete, o jaký úhel se odchýlí od svého původního směru paprsek, který 

dopadá na rozhraní skla a vzduchu pod úhlem 30°.  Index lomu skla je 1,6. 

1.6) Za jak dlouho urazí světlo vzdálenost mezi Zemí a Měsícem, tj. 384 405 km? 

1.7) Světelný paprsek dopadá ze vzduchu na povrch vody pod úhlem 40°. Pod 

jakým úhlem má dopadnout na povrch skla, aby úhel lomu byl při dopadu světel. 

paprsku na povrch vody a skla stejný? Index lomu vody je 1,33, skla 1,6. 

1.8)Na vrstvu kapaliny nalitou na povrch ledu o indexu lomu 1,31 dopadá ze 

vzduchu světelný paprsek pod úhlem 60°  a láme se do kapaliny pod úhlem 30°.  

Určete a) index lomu kapaliny, b) úhel lomu světelného paprsku přecházejícího 

z kapaliny do ledu. 

1.9) Světelný paprsek dopadá ze sirouhlíku na rozhraní sirouhlíku a vzduchu pod 

úhlem dopadu 39°. Přejde paprsek do vzduchu? Index lomu sirouhlíku je 1,63. 

1.10) Jakou rychlostí se šíří světlo v diamantu, jestliže mezní úhel pro přechod 

světelného paprsku z diamantu do vzduchu je 24°40´?  

1.11) Určete mezní úhel pro úplný odraz a) ve vodě, b) v plexiskle, c) na 

plexiskle ponořeném do vody. Index lomu vody je 1,33, plexiskla 1,5. 

1.12) Na stěnu hranolu, jehož příčný řez má tvar rovnostranného trojúhelníku, 

dopadá kolmo světelný paprsek. Nakreslete na základě výpočtu další chod 

světelného paprsku. Index lomu skla, ze kterého je zhotoven  hranol je 1,5. 

1.13) V hloubce 2 m pod povrchem vody je umístěn bodový zdroj světla. Určete 

poloměr kruhu na povrchu vody, přes který vycházejí světelné paprsky z vody do 

vzduchu. Index lomu vody je 1,33. 

1.14) Na vodorovném dně vodní nádrže leží rovinné zrcadlo. Jaká je hloubka 

nádrže, jestliže paprsek odražený od zrcadla vychází z vody v bodě, který je 

vzdálen 3 m od místa dopadu paprsku na povrch vody? Paprsek dopadá na 

povrch vody pod úhlem dopadu 30°. Index lomu vody je 1,33. 



 

1.15) Chceme se dotknout tyčí předmětu, který leží na dně v hloubce 50cm pod 

hladinou vody. V jaké vzdálenosti od předmětu se dotkneme dna, jestliže tyč 

svírá s vodorovným směrem úhel 40° . 
………………………………………………………………………………………...……………………………. 

 

Zrcadla 

2.1) Předmět vysoký 1cm stojí v optické ose kolmo k ní ve vzdálenosti 6 cm od 

vrcholu dutého kulového zrcadla o poloměru křivosti  4cm. Určete polohu, 

velikost a vlastnosti obrazu. 

2.2) Předmět vysoký 0,5cm stojí v optické ose kolmo k ní ve vzdálenosti 1cm od 

vrcholu dutého kulového zrcadla o poloměru křivosti  4cm. Určete polohu, 

velikost a vlastnosti obrazu. 

2.3) Duté zrcadlo o poloměru křivosti 1 m vytváří zdánlivý obraz předmětu 

umístěný ve vzdálenosti 3 m za zrcadlem. V jaké vzdálenosti před zrcadlem se 

nachází předmět? 

2.4) Duté kulové zrcadlo má ohniskovou vzdálenost  10cm. Do jaké vzdálenosti 

od zrcadla je třeba umístit předmět, aby byl jeho obraz čtyřikrát zvětšený? 

2.5) Předmět je umístěn ve vzdálenosti 60cm od vrcholu dutého zrcadla. Určete 

ohniskovou vzdálenost zrcadla, jestliže obraz předmětu vytvořený zrcadlem na 

stínítku je zvětšený 1,5krát. 

2.6) Duté zrcadlo vytváří na stínítku dvakrát zmenšený obraz předmětu. 

Vzdálenost mezi předmětem a stínítkem je 60cm. Určete vzdálenost předmětu a 

obrazu od vrcholu zrcadla a jeho poloměr křivosti. 

2.7) Předmět vysoký 1cm stojí v optické ose kolmo k ní ve vzdálenosti 2 cm od 

vrcholu vypuklého kulového zrcadla o poloměru křivosti 4 cm. Určete polohu, 

velikost a vlastnosti obrazu. 
………………………………………………………………………………………...……………………………. 

 

Čočky 

3.1) Předmět vysoký 1,5cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 4cm od 

spojky o ohniskové vzdálenosti 1,5cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu. 

3.2) Předmět vysoký 1cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 1cm od 

spojky o ohniskové vzdálenosti 1,5cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu. 

3.3) Předmět vysoký 1,5cm stojí kolmo na optickou osu ve vzdálenosti 3cm od 

rozptylky o ohniskové vzdálenosti  2cm. Určete polohu a vlastnosti obrazu. 

3.4) Určete optickou mohutnost a ohniskovou vzdálenost tenké dvojvypuklé 

čočky umístěné ve vzduchu, jestliže její optické plochy mají stejný poloměr 

křivosti 0,5m . Index lomu čočky je 1,5; index lomu vzduchu je 1. 

3.5) Skleněná spojná čočka má ve vzduchu ohniskovou vzdálenost 20cm. Jaká je 

její ohnisková vzdálenost ve vodě? Index lomu skla čočky je 1,6, index lomu 

vody je 1,33. 

3.6)Vypuklodutá čočka zhotovená ze skla o indexu lomu 1,5 má ohniskovou 

vzdálenost 24cm. Jaké jsou poloměry křivosti obou optických ploch, jestliže dutá 

plocha má dvakrát větší poloměr křivosti, než vypuklá? 
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3.7) Ploskovypuklá čočka, jejíž kulová plocha má poloměr křivosti 15cm, vytváří 

skutečný devětkrát zvětšený obraz předmětu. Jaká je vzdálenost předmětu a 

obrazu od čočky. Index lomu skla čočky je 1,5. 

3.8) Jak bude velká přibližně výška obrazu, který se vytvoří na sítnici oka, 

jestliže se díváme na člověka vysokého 2m ze vzdálenosti 10m? Jaké vlastnosti 

má tento obraz? Tloušťka oka je asi 2cm. 

3.9) Při zjišťování optické mohutnosti brýlí byl pomocí brýlové čočky vytvořen 

na podlaze ostrý obraz svítícího vlákna žárovky lustru. Žárovka visí ve výšce 3m 

nad podlahou a brýle držíme ve výšce 1m nad podlahou. Vypočítejte optickou 

mohutnost čoček brýlí. Je člověk, který má brýle s těmito čočkami, krátkozraký 

nebo dalekozraký? 
………………………………………………………………………………………...……………………………. 

 

Interference světla 

4.1) Dva koherentní světelné paprsky dospívají do určitého bodu  s dráhovým 

rozdílem m3 . Zjistěte, zda v tomto bodě nastává interferenční maximum popř. 

minimum, jestliže interferující monofrekvenční světlo je  a) červené 

( nmč 750 ) ,  b) fialové ( nmf 400 ). 

4.2) Dráhový rozdíl dvou koherentních paprsků bílého světla je  m5,2 . Pro které 

vlnové délky k  viditelného světla nastává interferenční maximum? 

4.3) Na vrstvu oleje tloušťky m2,0 vytvořené na vodě dopadá kolmo sluneční 

světlo. Určete vlnovou délku světla, které se bude po odrazu a) nejvíce zesilovat, 

b) nejvíce zeslabovat? Rychlost světla v oleji je 2.108m/s, ve vodě 2,2.108m/s. 
………………………………………………………………………………………...……………………………. 

 

Fotometrie příklady:     

5.1) Jak se změní osvětlení papíru, jestliže světelný tok dopadající na papír se 

zvětší 2krát a obsah plochy se zmenší 3krát? 

5.2) Osvětlení listu papíru o rozměrech 20cm x 30cm je 500 lx. Jaký světelný tok 

dopadá na papír? 

 
 

S1              S2 


