
OPTIKA 1. pót-zárthelyi 
Mechatronika szak, 2013/14 II. félév 

1. 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) 

2. feladat: Egy gyűjtőlencse egy tárgyról háromszorosra nagyított valódi képet ad egy 
ernyőn. A lencsét 5 cm-rel közelítve a tárgyhoz, ötszörös nagyítású valódi képet kapunk, ha 
az ernyővel megkeressük az éles képet. Mekkora a lencse fókusztávolsága? Mennyivel kell a 
második képhez az ernyőt elmozdítani? (4 pont)  

3. feladat: Egy 20 cm fókusztávolságú lencse elé 30 cm távolságban pontszerű fényforrást 
állítunk. A lencse mögött mekkora távolságban helyezzünk el egy -3 dioptriás szórólencsét, 
hogy az a tárgytól 2 méter távolságban levő ernyőn éles képet alkosson? (3 pont) 

Bónusz feladat: Az ábrán látható, 2 cm vastag, szimmetrikus trapéz 
keresztmetszetű prizma oldallapjai 50 fokos szöget zárnak be az 
alaplappal. A prizmára az ábrán látható módon két párhuzamos 
fénysugarat bocsátunk (az alsó sugár pont a prizma alapjától 1 cm-
re, a szimmetriatengelyétől 3 cm esik a prizmára). A prizma 
anyagának törésmutatója 1,5. Határozzuk meg a két fénysugár 
metszéspontjának x és y koordinátáját! 
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