
Korespondenční seminář MFF UK pro základní školy Řešení V.II.1

Úloha II.1 . . . Okno 5 bodů; průměr 4,00; řešilo 18 studentů
Jednou se organizátoři sešli v osvětlené místnosti a povídali si dlouho do noci. Mezi řečí si
David položil otázku, proč nevidí ven skrz okno, zatímco kdyby stál venku, tak dovnitř vidí
krásně. Hned se zeptal ostatních, jak to funguje. Po chvíli si všichni uvědomili, proč tomu tak
je. Přijdete na to i vy?

Klíčem k vyřešení úlohy je uvědomění si, co se děje se světelnými paprsky při dopadu na okno.
Jak si lze všimnout, část světla vždy projde skrz sklo ven a část se odrazí zpět – proto můžeme
na okně pozorovat mj. náš odraz. Množství (intenzita) světla, které se odrazí, je ovšem mnohem
menší než množství prošlého světla.1

Jelikož David s ostatními organizátory sedí v osvětlené místnosti a venku je tma, je množství
světla v místnosti o hodně větší než světlo přítomné venku. Proto pro někoho stojícího venku je
množství světla, které se odrazilo od okna zvenku, zanedbatelně malé ve srovnání s množstvím
světla, které projde z místnosti ven, a tato osoba tedy může bez problémů vidět dovnitř.

Naopak, pro Davida stojícího v místnosti je množství světla, které se od okna odrazí zevnitř,
pořád větší než množství světla, které projde skrz z venku. David tedy vidí mnohem lépe svůj
odraz v okně, než co se děje venku.
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1Proto se sklo jeví jako průhledné, zatímco takové zrcadlo je neprůhledné, protože odráží téměř všechno
dopadající světlo.
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