T: Konstrukcja obrazu w zwierciadle płaskim.
Opis konstrukcji jest w podręczniku, na filmie i poniżej
(https://www.youtube.com/watch?v=mDfMKTU3jl4      Jak zrobić obraz w zwierciadle płaskim. Fizyka.).
Proszę się zapoznać z zasadami konstrukcji,  zrobić i odesłać zadanie, które jest na końcu.

Konstrukcja krok po kroku
Rysujemy zwierciadło (prostą)  i dowolny punkt A. Z punktu A prowadzimy dowolnie promień do zwierciadła
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Teraz rysujemy normalną padania ( przerywana linia). Odmierzamy kąt i taki sam mierzymy z drugiej strony normalnej padania i rysujemy promień odbity.
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Teraz w ten sam sposób rysujemy drugi dowolny promień przechodzący przez punk A i jego odbicie.
file_4.png

file_5.wmf


Teraz rysujemy trzeci promień, tym razem wybieram promień biegnący wzdłuż normalnej
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 Promienie odbite nie przecinają się, więc rysuję przedłużenia promieni odbitych ( z drugiej strony zwierciadła linia przerywana)
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Przedłużenia promieni odbitych przecinają się w jednym  punkcie i to jest obraz punktu A, oznaczam go A1

Teraz narysujemy obraz figury V, ma ona trzy punkty charakterystyczne A,B,C
Konstrukcję wykonujemy na takich zasadach jak konstrukcję pojedynczego punktu.
By nie zaciemniać rysunku wieloma liniami z każdego punktu prowadzimy tylko 2 promienie w tym jeden wzdłuż normalnej padania.
Rysujemy przedłużenia promieni odbitych i otrzymamy punkty A1, B1 ,C1
Najlepiej jest rysować po kolei promienie dla każdego punktu.
Gdy połączymy punkty A z B1 ,  B1  z C1 otrzymamy figurę V, jest ona jednak obrócona, czyli prawa strona zmieniła się z lewą.
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Cech obrazu w zwierciadle płaskim:
	Obraz jest takiej samej wielkości jak przedmiot.

Obraz jest w takiej samej odległości od zwierciadła jak przedmiot.
Obraz jest prosty ( nie do góry nogami)
Obraz jest obrócony, to co było z prawej jest z lewej.
	

Zadanie do wykonania i odesłania. 
Narysuj obraz trójkąta i napisz jego cechy, ma być podobny do tego poniżej i z tej samej strony, proszę wierzchołki podpisać innymi literami niż A,B,C , dwie nich będą inicjałami imienia i nazwiska trzecia dowolna ( trójkąt ma być z prawej strony zwierciadła). Możecie to robić na kartce w kratkę jest łatwiej.
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