
OPTIKA 1. pót-zárthelyi 
Mechatronika szak, 2012/13 II. félév 

1. feladat: Egy vízmedencében 2 m magas, függőleges cölöp áll, a cölöp 

egy része kiáll a vízből. A vízszintessel 30
o
-os szöget bezáró napsugarak 

a medence alján a cölöp 2,41 m hosszú árnyékát hozzák létre. Milyen 

mély a víz?  A víz törésmutatója 1,33.  (3 pont) 

2. feladat: Egy 20 mm vastag üveglemezen 1,1∙10
-10

 s alatt halad át a fény. Mekkora beesési 

szöggel esett a fény az üvegre? Mennyivel térül el a fénysugár önmagával párhuzamosan az 

üvegen való áthaladás során? (az üveg a levegőhöz képest n=1,5 relatív törésmutatójú, a 

levegőbeli fénysebesség ~ 300 000 km/s)?       (3 pont) 

3. feladat: Egy gyűjtőlencse az optikai tengelyre merőlegesen álló tárgyról kétszeres 

nagyítású képet állít elő egy ernyőn. Ezután a tárgyat 8 cm-rel közelebb visszük a lencséhez, 

és az ernyővel újra megkeressük az éles képet. Ez a kép már háromszoros nagyítású lesz. 

Határozzuk meg a lencse fókusztávolságát! Mennyivel kell az ernyőt elmozdítani?   (4 pont) 

Bónusz feladat: Egy 8 cm befogójú, szimmetrikus derékszögű háromszög 

keresztmetszetű, n=1,5-ös relatív törésmutatójú üvegből készült prizmára 

az ábra szerint két párhuzamos fénysugarat ejtünk a szimmetriatengelyre 

szimmetrikusan, tőle 5 cm távolságban. A prizma hátsó síklapja mögött 

mekkora távolságban találkozik a két fénysugár?    (3 pont) 
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