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1. Mit mond ki a Fermat elv? 
2. Mit mond ki a fényvisszaverődés törvénye? 
3. Milyen kapcsolatban van a fényvisszaverődés törvénye a Fermat elvvel? 
4. Mit mond ki a fénytörés törvénye? 
5. Milyen kapcsolatban van a fénytörés törvénye a Fermat elvvel? 
6. Mi a Snellius – Descartes törvény? 
7. Mi az abszolút törésmutató? 
8. Mi a relatív törésmutató? 
9. Milyen kapcsolat van két anyag relatív törésmutatója és az abszolút törésmutatók között? 
10. Hogyan határozható meg az üvegnek a vízre vonatkozó törésmutatója a levegőre vonatkozó törésmutatók 

ismeretében? 
11. Optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe haladó fénynek hogyan változik meg a terjedési sebessége? 
12. Optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe haladó fény esetén a beesési merőleges felé vagy attól 

távolodva törik meg a fény? 
13. Optikailag sűrűbb közegből ritkább közegbe haladó fény esetén a beesési merőleges felé vagy attól 

távolodva törik meg a fény? 
14. Igaz-e, hogy ritkább közegből sűrűbb közegbe haladó fénysugár esetén a törési szög mindig kisebb a beesési 

szögnél?  
15. Mi a Brewster szög? 
16. Mi az oka, hogy egy tiszta vízű tó felülről nézve sekélyebbnek látszik? 
17. Egy tóban úszó halat nézünk. Valójában lejjebb, feljebb, vagy ugyanolyan mélyen van a hal, mint ahogy 

látjuk? Miért? 
18. Egy víz alatti céltáblára célzunk a víz feletti pontból egy lézerpuskával. Hova kell céloznunk (a céltábla 

közepébe, alá, fölé) a pontos találathoz? 
19. Mit jelent a teljes visszaverődés az optikában? 
20. Optikailag ritkább közegből sűrűbb közegbe haladva létrejöhet-e teljes visszaverődés? Miért? 
21. Optikailag sűrűbb közegből ritkább közegbe haladva létrejöhet-e teljes visszaverődés? Miért? 
22. Hogyan határozható meg a teljes visszaverődés határszöge? 
23. Adj meg olyan eszközt, ahol a teljes visszaverődést használják ki! 
24. Hogyan működik a refraktométer? 
25. Mire használható a refraktométer? 
26. Csapdába eshet-e egy üveggömb belsejében a teljes visszaverődés miatt egy kívülről bevitt fénysugár? 
27. Mekkora a jellemző átmérője az üvegszál „magjának”? 
28. Mire használják az endoszkópot, és mi köze ennek az Optikához?  
29. MI a képfordító prizma? 
30. Említsd meg az optikai kábeles jeltovábbítás néhány előnyét a hagyományos kábelekkel szemben! 
31. Mondj legalább két alkalmazást üvegszálakra! 
32. Hogyan kapcsolódik az Optika az internet működéséhez? 
33. Hogyan változik meg egy fénysugár haladási iránya, miközben plánparalell lemezen halad át? 
34. Hogyan változik meg egy fénysugár haladási „egyenese”, miközben plánparalell lemezen halad át? 
35. Mennyivel térül el oldalirányba egy fénysugár egy plánparallel lemezen való áthaladás során? (Vázold fel a 

sugármenetet is!) 
36. Egy ablaküvegen keresztül fényképezünk. Elméletileg befolyásolja-e a fényképezőgép távolság beállítását az 

üveg vastagsága? 
37. Torzítja-e az ablaküveg a rajta keresztül nézett testeket? 
38. A prizma mely adataitól függ, hogy mennyire téríti el a rajta áthaladó fénysugarakat? 
39. Igaz-e az, hogy a prizma mindig a "vastagabb" része felé téríti el a fénysugarakat? 
40. Mit értünk a prizma törőszöge alatt? 
41. Vázold a fény áthaladását egy prizmán! 
42. Említs (legalább) két eszközt, amiben van prizma! 
43. Milyen adatoktól és hogyan függ a vékony lencsék fókusztávolsága? 
44. Mit értünk dioptria alatt? 



45. A lencse fókusztávolság képletében miből „látszik”, hogy domború vagy homorú a határoló felület? 
46. Mennyiben más a pozitív dioptriás lencse a negatív dioptriásnál? 
47. Egy 100 cm vagy egy 200 cm fókusztávolságú lencsének nagyobb a dioptriája? 
48. Lehet-e egy homorú-domború lencse gyűjtőlencse? Indokold is a válaszodat! 
49. Egy levegő buborék vízben gyűjtő vagy szórólencseként viselkedik? 
50. Egy üveglencsét levegőből vízbe teszünk. Megváltozik-e emiatt a fókusztávolsága? Ha igen hogyan? 
51. Mit mond ki a lencsetörvény vékonylencsékre? 
52. Hogyan határozható meg a nagyítás a leképezési törvény adataiból? 
53. Vázold fel egy gyűjtőlencse esetén a jellegzetes sugármeneteket! 
54. Vékony gyűjtőlencse esetén mekkora tárgytávolság esetén lesz virtuális a kép? 
55. Vékony gyűjtőlencse esetén mekkora tárgytávolság esetén lesz nagyított a kép? 
56. Vékony gyűjtőlencse esetén mekkora tárgytávolság esetén lesz fordított állású a kép? 
57. Vázold fel egy szórólencse esetén a jellegzetes sugármeneteket! 
58. Vékony szórólencse esetén lehet-e egy tárgyról valódi képet kapni? 
59. Mit jelent, ha a lencsetörvényből a képtávolságra negatív érték jön ki? 
60. A domború tükör leképezése a gyűjtő vagy a szórólencse leképezésének felel meg? 
61. Az autó visszapillantó tükrében valódi vagy látszólagos képet látunk?  
62. Adj példát a domború tükör alkalmazására! 
63. Milyen kapcsolatban van egy kis nyílásszögű gömbtükör fókusztávolsága a gömb sugarával? 
64. Milyen feltétel esetén lesz egy homorú tükör képe valódi? 
65. Vázold fel egy domború gömbtükör esetén a jellegzetes sugármeneteket! 
66. Vázold fel egy homorú gömbtükör esetén a jellegzetes sugármeneteket! 
67. Milyen esetben szokás gömbtükör helyett parabola tükröt használni (alkalmazási példa is jó)? 
68. Sorolj fel háromféle képhibát a lencsék képalkotásánál! 
69. Mit jelent a szférikus aberráció, és hogyan korrigálható? 
70. Mit jelent a képdomborúság, és hogyan korrigálható? 
71. Mit jelent a disztorzió, és hogyan korrigálható? 
72. Mit jelent a kromatikus aberráció, és hogyan korrigálható? 
73. Miből áll és miért jó az akromát lencse? 
74. Miből áll és miért jó az apokromát lencse? 
75. Hogyan határozható meg két, szorosan egymás mellett lévő vékonylencséből álló optikai rendszer dioptriája 

a lencsék dioptriáinak ismeretében? 
76. Hogyan határozható meg két, d távolságra lévő vékonylencséből álló optikai rendszer dioptriája a lencsék 

dioptriáinak és a d távolságnak az ismeretében? 
77. Mit jelent az, hogy paraxiális közelítésben használható a mátrixoptika a fénysugarak menetének követésére? 
78. Az optikai tengellyel bezáróan milyen szögtartományban használható a mátrixoptikai leírás? 
79. Miért 2x2-es méretű négyzetes mátrixokat használunk a mátrixoptikában? 
80. A mátrixoptikában mik a fénysugarat leíró vektor koordinátái? 
81. Hogyan adható meg az a mátrix, ami a fénysugár t távolságra való elmozdulását írja le? 
82. Írd fel a vékonylencsén áthaladó fénysugárra a lencsét leíró mátrixot! 
83. Írd fel egy gömbtükörről visszaverődő fénysugárra a tükröt leíró mátrixot! 
84. Mit értünk fősíkok alatt a vastag lencsék esetén? 
85. Írd fel a leképezési törvényt vastag lencsék esetén! 
86. Vázold fel a jellegzetes sugármeneteket vastag gyűjtő/szórólencse esetén! 
87. Vázold fel egy egyszerű nagyító képalkotását! 
88. Mi a különbség a Kepler és a Galilei távcső között? 
89. Mik a Newton-féle távcső főbb összetevői?  
90. Miért jobb a csillagászatban a Newton-féle távcső, mint a Galilei távcső? 
91. Milyen célt szolgál a prizmás távcsőben a prizma? 
92. Vázold fel a mikroszkóp képalkotását! 
93. Miért kell nagyon erős fény a mikroszkóp használatakor? 
94. Valódi vagy virtuális képet látunk a mikroszkópban? 
95. Közelítőleg mekkora nagyítás érhető el egy fénymikroszkóppal? 
96. Hogyan függ a mikroszkóp feloldási határa a fény hullámhosszától? 
97. Miért ad sokkal jobb felbontást az elektronmikroszkóp a fénymikroszkópnál? 
98. Egyenes vagy fordított állású kép keletkezik a fényképezőgép érzékelőjén? 
99. Milyen célt szolgál a fényképezőgépen a blende? 



100. Milyen változást okoz a fényképen az expozíciós idő megváltoztatása? 
101. Hogyan tud a fényképezőgép fix fókusztávolságú lencse esetén különböző távolságú tárgyakról éles képet 

készíteni? 
102. Milyen irányba mozog a fényképezőgép lencséje, ha egy távoli tárgyról egy közelire váltunk? 
103. Mit jelent az, hogy a fény elektromágneses hullám? 
104. Az anyag mely jellemzői határozzák meg a relatív törésmutatót, és hogyan? 
105. Transzverzális vagy longitudinális hullám a fény? Hogyan igazolható ez? 
106. Mit ad meg a Poynting vektor? 
107. Mekkora a látható fény hullámhossztartománya? 
108. Hogyan határozható meg a hullámhosszból a frekvencia? 
109. Nagyságrendileg mekkora a fény terjedési sebessége vákuumban? 
110. Hogyan mérte meg Römer a fénysebességet? 
111. Ismertesd a Fizeau féle fénysebesség mérés lényegét! 
112. Mi a polarizáció? 
113. Mi történik a polarizációs szűrőn áthaladó természetes fénnyel? 
114. Mekkora egy polarizációs szűrőn átjutó természetes fény intenzitása (a szűrő előtti intenzitáshoz képest)? 

(Miért?) 
115. Mekkora a keresztezett polarizációs szűrőkön átjutó fény intenzitása? 
116. Polarizációs szűrőre a polarizációs síkjával α szöget bezáró polarizációs síkú fény esik I0 intenzitással. 

Mekkora lesz a szűrőn átjutó fény intenzitása? 
117. Egy napszemüvegeket árusító üzletben hogyan dönthető el egy adott típusú szemüvegről, hogy polarizációs 

szűrővel, vagy festett üveggel készült-e? 
118. Három egymást követő polárszűrőn legfeljebb a beeső intenzitás hányad része juthat át, ha az első és az 

utolsó szűrő keresztezett állású? 
119. Hogyan kapcsolódik a Brewster szög a polarizációhoz? 
120. Miért használnak a fényképészek polarizációs szűrőt? 
121. Említs a polarizációra néhány technikai alkalmazást! 
122. Hogyan működik az LCD kijelző? 
123. A természetben hol találkozunk a polarizációval? 
124. Hogyan megy át a fény kettőstörő anyagon? 
125. Milyen elven működik a polarizációs feszültségvizsgálat (magyarázd el az átlátszó műanyag vonalzó 

esetén!)? 
126. Mit jelent a diszperzió? 
127. Hogyan működik a prizmás spektrométer? 
128. Milyen hullámjelenségen alapul a szivárvány? 
129. Miért látunk színes foltokat a CD/DVD adathordozó oldalán? 
130. A fényinterferencia feltételének ismeretében becsüld meg egy szappanhártya vastagságát, amikor színes 

foltokat láthatunk rajta! 
131. Hogyan „működik” az antireflexiós réteg? 
132. Mi a feltétele, hogy két azonos hullámhosszúságú fénysugár erősítse/kioltsa egymást? 
133. Mikor kell fázisugrással számolni egy felületről visszaverődő fényhullám esetén? 
134. Miért nem láthatunk interferenciát, ha két izzólámpát egymás közelében felkapcsolunk? 
135. Miért lehet lézerrel sokkal egyszerűbben interferenciát létrehozni, mint izzószálas lámpával? 
136. Mit jelent az additív színrendszer (példa)? 
137. Mik az additív színrendszer alapszínei? 
138. Mit jelent a szubsztraktív színrendszer?  
139. Mik a szubsztraktív színrendszer alapszínei? 
140. Mik a komplementer színek (említs példát)? 
141. Mitől függ egy tárgy színe? 
142. Milyen színűnek látunk egy kékeszöld testet egy csak piros színt átengedő szűrőn át? 
143. A képernyő színképzése additív vagy szubsztraktív színkeverés? 
144. Mit jelent az RGB színrendszerben a három koordináta értéke? 
145. Ismertesd az emberi szem optikailag fontosabb részeit! 
146. Hogyan láthatunk különböző távolságban lévő testekről éles képet, annak ellenére, hogy a szemesetén a 

képtávolság állandónak tekinthető? 
147. Hogyan változtatja az emberi szem a fókusztávolságát? 
148. Miért 25 cm a tisztánlátás távolsága? 



149. Milyen funkciót töltenek be a szemben a csapok? 
150. Milyen funkciót töltenek be a szemben a pálcikák? 
151. Mit jelent a rövidlátás és hogyan orvosolható? 
152. Mit jelent a távollátás és hogyan orvosolható? 
153. Mi a vakfolt? 
154. Mit jelent, hogy az izzó gázoknak vonalas a színképe? 
155. Mi az atomi fénykibocsátás mechanizmusa? 
156. Hogyan gerjesztik az elektronokat az izzószálas lámpa esetén? 
157. Hogyan gerjesztik az elektronokat fénycső esetén? 
158. Mi a spektroszkópia? 
159. Mikor használnak abszorpciós illetve emissziós spektrumot? 
160. Milyen fontosabb tartományai vannak az elektromágneses spektrumnak?  
161. Mit jelent az UV fény és mire használják? 
162. Mit jelent az infravörös fény és mire használják? 
163. Miért nem zavarja meg a hétköznapi életben használt fotodiódák (pl. liftajtó) működését a napfény?  
164. Mi az infrakapu? 
165. Mit mond ki a Wien-féle eltolódási törvény? 
166. Milyen hullámhossz tartományban működik a hőkamera? 
167. Miért nem azonos hatású egy izzólámpa fénye a természetes fénnyel? 
168. Mennyiben különbözik a neoncső/kompakt fénycső fénye a természetes fénytől? 
169. Mi a LED? 
170. Mennyiben speciális fényforrás a lézer? 
171. Mit jelent a koherens fény kifejezés? 
172. Mit jelent az, hogy a lézer fénye monokromatikus? 
173. Mit jelent az inverz populáció? 
174. Mi a spontán és indukált emisszió közötti különbség? 
175. Miért használható jól vágásra a nagy energiájú CO2 lézer fénye? 
176. A szemműtéteknél miért kék színű lézert használnak? 
177. Nagyságrendileg mekkora fényteljesítményű egy lézermutató?  
178. Az 5 mW-nál nagyobb fényteljesítményű lézerek (3B, 4 osztály) az emberi látásra veszélyesnek minősülnek, 

míg a 100 W-os izzószálas égő nem. Mi ennek az oka?  
179. Minek a mértékegysége a lumen? 
180. Mi a különbség egy fényforrásból kisugárzott teljesítmény és a fényáram között? 
181. 555 nm-es hullámhosszúságú fény esetén 1 watt teljesítmény hány lumennek felel meg? 
182. 300 nm-es hullámhosszúságú fény esetén 1 watt teljesítmény hány lumennek felel meg? 
183. Mi a láthatósági függvény? 
184. A láthatósági függvény értéke milyen hullámhosszokon különbözik 0-tól? 
185. Nagyságrendileg hány lumen fényáramú egy háztartási fényforrás (izzólámpa/fénycső)? 
186. Mi a megvilágítás mértékegysége? 
187. Milyen kapcsolat van a lumen és a lux között? 
188. Nagyságrendileg hány lux a megvilágítás értéke mesterséges megvilágítás esetén (pl . tanterem)? 
189. Nagyságrendileg hány lux a megvilágítás értéke direkt napsugárzás esetén, nyáron, délben? 
190. Miért javítja a fénycsövek fényhasznosítását a fényporozás? 
191. Mutass be egy szubjektív fotometriai eljárást (Ritchie/Bunsen)! 
192. Hogyan függ a záróirányban bekötött fotocella árama a megvilágító fény intenzitásától? 
193. Hogyan függ a záróirányban bekötött fotocella árama a megvilágító fény frekvenciájától? 
194. Hogyan működik a félvezető fotocella (napelem)? 
195. Miért kell színszűrő a fotométerben alkalmazott fotodiódára? 
196. Hogyan változik a fotoellenállás értéke a megvilágítás intenzitásának növelésére? 
197. Mi a térlátásunk alapja? 
198. A piros-kék technológiával készült szemüvegben miért látunk 3D képeket? 
199. Hogyan működik a 3D mozi? 
200. Hogyan működik a 3D tv? 


