
1. Két azonos, homorú gömbtükör egymással szemben áll úgy, hogy optikai tengelyeik és fókuszaik is 

egybeesnek. Az optikai tengelyen, az egyik tükörtől t távolságra pontszerű tárgy van. Hol van a kétszeri 

reflexió után keletkező kép? 

2. Fényképezőgépünk 5cm gyújtótávolságú lencséjével a lencse állítása révén 50cm és végetlen közti 

tárgyakról kaphatunk éles képet a film síkjában. 

a) A lencsétől mekkora távolságban keletkezik az 50 cm-re levő tárgy éles képe? 

b) Milyen minimális hosszúságú közgyűrűt kell a lencse és a film közé iktatnunk, hogy 15 cm távolságban 

levő tárgyakról éles képet nyerjünk? 

3. Egy távollátó ember számára a tiszta látás távolsága 50 cm. Hány dioptriás szemüveget kell viselnie ahhoz, 

hogy tiszta látásának távolsága a normális (25 cm) legyen? 

4. Egy tükrös távcső szemlencséje +5 cm fókusztávolságú. A távcső nagyítása 30-szoros. Mekkora a tükör 

görbületi sugara? 

 

5. Vízszintesen elhelyezett homorú tükörbe egy kevés vizet öntünk. A tükör ezáltal a felette függő izzólámpáról 

54 cm és 36 cm távolságokban két valódi képet ad. Határozzuk meg a tükör görbületi sugarát és az izzólámpa 

távolságát a tükörtől, ha a víz törésmutatója n = 4/3! 

6. Vízszintesen elhelyezett homorú tükörbe egy kevés vizet öntünk. 

A tükör ezáltal a felette függő izzólámpáról 54 cm és 36 cm 

távolságokban két valódi képet ad. Határozzuk meg a tükör 

görbületi sugarát és az izzólámpa távolságát a tükörtől, ha a víz 

törésmutatója n = 4/3! 

 

 

7. Az ábrán látható lencserendszerre balról párhuzamos sugárnyaláb érkezik. Mi történik a nyalábbal a 

rendszeren való áthaladás után? 

8. A szürkehályogműtét során a beteg szemről a hályogot csak szemlencsével együtt lehet eltávolítani. Az így 

megoperált beteg +12 dioptriás szemüveggel élesen látja a messzire levő tárgyakat. Hány dioptriás 

szemüveggel tud 25 cm távolságra levő könyvet olvasni? 

 

9. Mi a különbség a prizmával és az optikai ráccsal előállított színképek között?  

10. A ferdén tartott hanglemezre nézve, színeket látunk. Miért?  

11. Mikor nevezünk két színt "kiegészítő" színeknek?  

12. Milyen színűnek látszik kívülről a zöld üvegben palackozott vörösbor? Miért? 

 

 

 

 


