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Bublinové úlohy z optiky s náměty na jednoduché pokusy  

EVA HEJNOVÁ 

Katedra fyziky, Přírodovědecká fakulta UJEP, Ústí nad  Labem  

V příspěvku je prezentován soubor 27 úloh zadaných formou diskuze na téma optika. 

Úlohy zahrnují typické mylné představy, které žáci v této oblasti mají. Vybrané úlohy 

jsou doplněny náměty na pokusy, které jsou realizovatelné s jednoduchými pomůckami 

a jsou dobře použitelné v běžné školní výuce.  

Charakteristika souboru úloh 

Ačkoliv optika patří spíše k oblíbenějšímu učivu, setkáváme se v této oblasti s mnoha 

chybnými představami (miskoncepcemi), které jsou v rozporu s vědeckými poznatky. 
Prezentované úlohy zahrnují nejčastější miskoncepce, jež byly identifikovány v zahra-

ničních i tuzemských výzkumech [1]. Úlohy pokrývají celou oblast učiva optiky; kon-

krétně jsou zaměřeny na problematiku světlených zdrojů a šíření světla, vznik 

a velikost stínu, na odraz a lom světla a barvu těles. 

Úlohy jsou zadány ve formě diskuze, v zahraničí jsou tyto úlohy nazývány „concept 

cartoons“ [2], [3]. Podrobněji bylo o těchto úlohách pojednáno v příspěvku na Veletrhu 

nápadů učitelů fyziky v roce 2014 (příspěvek je dostupný na http://phys-

ics.ujep.cz/~ehejnova/Publikace/PDF/Prispevek_Veletrh_Cheb_2014.pdf). Ve struč-

nosti zde pouze uveďme, že v úloze zadané formou diskuze vystupuje několik 

mluvčích (nejčastěji tři nebo čtyři), přičemž počet diskutujících a jejich tvrzení vychá-

zejí z miskoncepcí, které byly v dané oblasti identifikovány. Diskutovaný problém je 

uveden ve formě otázky, což usnadňuje dětem pochopení toho, k čemu se jednotliví 

mluvčí vyjadřují. Pro názornost je každá úloha doplněná fotografií nebo jednoduchou 

ilustrací a pro usnadnění čtení jsou klíčová slova vyznačena barevně. 

Ke každé úloze je zpracována metodická poznámka, ve které je předložený problém 

podrobněji diskutován, u některých úloh jsou uvedeny i náměty na další aktivity a po-

kusy, jež může učitel s žáky realizovat. Úlohy jsou určeny pro žáky 1. a 2. stupně zá-

kladních škol, ale některé z nich lze dobře využít i na středních školách. Učitelé mohou 

pomocí úloh zjistit, jaké představy jejich žáci mají, a následně jim poskytnout bezpro-

střední zpětnou vazbu při jejich učení. 

V dalším textu uvedeme ukázky několika úloh a popíšeme některé jednoduché pokusy, 

které vhodně doplňují diskusi a které pomáhají žákům potvrdit, či vyvrátit vyslovená 

tvrzení. Soubory úloh (ve formátu PDF a FLP pro interaktivní tabuli typu ActivBoard) 

a metodické poznámky k úlohám včetně řešení jsou dostupné na http://phys-

ics.ujep.cz/~ehejnova/Pro_ucitele/index4.html. 
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http://physics.ujep.cz/~ehejnova/Publikace/PDF/Prispevek_Veletrh_Cheb_2014.pdf
http://physics.ujep.cz/~ehejnova/Pro_ucitele/index4.html
http://physics.ujep.cz/~ehejnova/Pro_ucitele/index4.html


Veletrh nápadů učitelů fyziky 21  

62 

Ukázky úloh k tématu optika  

Svítilna ve vesmíru (obr. 1) 

Stručný komentář k úloze „Svítilna ve 

vesmíru“ 

Správná je odpověď C. V prostoru, ve 

kterém se kosmonaut nachází, nejsou 

žádné částice (prach a nečistoty), na kte-

rých by se světlo ze svítilny rozptylovalo. 

Co se týče odpovědi Jany (B), pokud by-

chom se nacházeli v prostředí, ve kterém 

by byl vzduch velmi čistý (např. v jes-

kyni), kužel světla (resp. paprsky světla) 

bychom také neviděli.  

Obr. 1. Úloha Svítilna ve vesmíru 

Ověřující pokus: Jednoduchý pokus lze provést např. s laserovým zdrojem, ze kterého 

necháme úzký světelný svazek procházet různě znečistěnými prostředími (např. vzdu-

chem znečištěným kouřem nebo prachem). Zdrojem kouře může být např. vonná ty-

činka, která vytváří dostatečné množství kouře, jež můžeme snadno jímat do čiré PET 

lahve (obr. 2a). Lahví s kouřem pak necháme procházet laserový paprsek (obr. 2b). 

Tímto způsobem lze jednoduše a rychle ukázat zviditelnění paprsku ve znečištěném 
prostředí.  

V návaznosti na tento pokus lze pak žákům zadat za úkol, aby vyhledali informace 

o laserových radarech, které se používají k měření znečištění zemského ovzduší. Lase-

rový paprsek se částečně odráží a částečně rozptyluje na částicích obsažených 

v ovzduší. Odražené signály se pak vyhodnocují. Tímto způsobem je možno určit roz-

ložení a směr pohybu kouřových částic a dalších znečišťujících látek v ovzduší.  

   

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2a, 2b. Zviditelnění paprsku v kouři 
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Fotografování v zrcadle (obr. 3) 

Stručný komentář k úloze „Fotogra-

fování v zrcadle“ 

Správná odpověď je A. Děti si velmi 

často chybně myslí, že obraz předmětu 

leží v rovině zrcadla, proto volí odpo-

věď B. 

 

 

 

 

Obr. 3. Úloha Fotografování v zrcadle 

Ověřující pokus: V učebnicích fyziky se hledání obrazu předmětu často řeší tak, že se 

předmět položí na pravítko, které se rovinným zrcadlem zobrazí společně s  předmětem. 

Tento pokus ale nelze považovat za dostatečný důkaz toho, že předmět a jeho obraz 

mají od rovinného zrcadla stejnou vzdálenost, 

neboť lze vyslovit pochybnost, že zrcadlo může 

délky nějak zkreslovat. Vhodnější je vzít dva 

stejné nebo velmi podobné předměty (např. fixy 

apod.) a najít místo, kde splyne druhý předmět 

s obrazem prvního předmětu (obr. 4). Tak jed-

noznačně ukážeme, že obraz je ve stejné vzdá-

lenosti od rovinného zrcadla jako předmět [4]. 

Obr. 4. Pokus potvrzující stejnou vzdále-

nost předmětu a jeho obrazu od zrcadla 

Míchání barev (obr. 5) 

Stručný komentář k úloze „Míchání 

barev“ 

Správná odpověď je B. Děti si často 

myslí, že složením světel základních ba-

rev vznikne černá nebo hnědá barva. 

Zdrojem těchto představ je zřejmě sku-

tečnost, že jestliže smícháme několik ba-

rev, dostaneme obvykle nějakou 

„špinavou“ barvu (např. hnědou nebo 

černou).  

 

Obr. 5. Úloha Míchání barev 
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Ověřující pokus: Složit základní barvy lze např. pomocí LED diod, podrobněji je sklá-

dání základních barev pomocí LED diod popsáno v příspěvku Václava Piskače ([5], 

[6]). 

V rámci tématu skládání barev můžeme se žáky provádět mnoho zajímavých a jedno-

duchých experimentů, které mohou děti provádět i samy (např. jako domácí pokus). 

Uveďme zde alespoň dva náměty na takové pokusy.  

1. Skládání dvou barev lze demonstrovat poněkud netradičně pomocí míchání dvou 

vhodných kapalin, např. ústní vody a olivového oleje [7]. Do čiré nádoby s  uzávěrem 

nalijeme modrou ústní vodu tak, abychom vytvořili asi 5  cm vysoký sloupec. Na ni 

nalijeme vrstvu olivového oleje o výšce asi 0,5 cm. Olej na 

ústní vodě plave (obr. 6 a). Jestliže kapaliny protřepáním smí-

cháme, uvidíme jasně zelenou barvu (obr. 6 b). Pokud je ná-

doba v klidu, olej a ústní voda se od sebe poměrně rychle opět 

oddělí, což děti obvykle zaujme (této skutečnosti můžeme vy-

užít i k diskusi o hustotách kapalin). Výhodou této varianty 

pokusu je jeho snadná příprava i provedení. Lahvičku s kapa-

linami lze uchovat i několik měsíců.       

                                                                                                                           

Obr. 6a, 6b. Míchání barev pomocí kapalin 

 

2. Mnoho zajímavých pokusů lze provádět také s dělením barev 

[8]. Na bílou křídu uděláme asi 2 cm od okraje barevnou fixou 

krátkou, dostatečně výraznou čárku nebo tečku. Na každou 

stěnu můžeme použít jinou barvu, přičemž dbáme na to, aby se 

čárky nespojily. Křídu pak postavíme do malé misky s vodou 

(obr. 7).  

                                                                                                                    

           Obr. 7. Křída s vyznačenou barvou na začátku pokusu 

 

Křída nasaje vodu a barvy se rozloží (obr. 8 a, b; použita byla oranžová, zelená, fialová 

a černá barva, jejichž pigmenty se dobře rozkládají do několika barev).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 8 a, 8b. Rozklad barev na křídě 
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Tento pokus můžeme provést i v jiné variantě, kdy místo křídy použijeme savý papír 

(např. nastříhané proužky z kuchyňské utěrky). Na proužek papíru uděláme přibližně 

2 cm od okraje fixou barevnou tečku. Proužky papíru vložíme do misky s  vodou tak, 

aby barevné tečky nebyly ponořeny přímo do vody. Opět můžeme pozorovat rozklad 

barvy (obr. 9; byly použity stejné barvy jako v předchozím případě). 

Protože barevné odstíny fixů nebo přírodních barviv jsou 
směsi různých barev (pigmentů), můžeme pozorovat roz-

klad původní barvy do několika různých barev. Molekuly 

každého pigmentu mají různou barvu, liší se ale také např. 

velikostí a tím, jak dobře se „drží“ na hladině. Menší mo-

lekuly se udrží na hladině déle, proto urazí na papíře delší 

vzdálenost, než na něm ulpí [9]. Na obr. 8 a, b i na obr. 9 

lze vidět, že molekuly žlutého pigmentu „docestují“ nej-

dále, molekuly modrého pigmentu urazí naopak nejmenší 

vzdálenost. 

                                   

Obr. 9. Rozklad barev na proužcích z kuchyňské utěrky  

Závěr 

Vytvořený soubor úloh může učitelům sloužit k odhalování mezer ve znalostech žáků 

z oblasti optiky a také k identifikaci představ konkrétních dětí. Většina úloh může být 
také doplněna jednoduchými pokusy, pomocí nichž si děti mohou ověřit pravdivost, či 

nepravdivost jednotlivých tvrzení. V příspěvku jsme několik takových námětů na po-

kusy s jednoduchými pomůckami uvedli. Výhodou těchto experimentů je, že je dě ti 

mohou provádět i samy doma. 

Kontakt: eva.hejnova@ujep.cz. 
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