
OPTIKA 1. zárthelyi    (1. verzió) 
Mechatronika szak, 2012/13 II. félév 

1. feladat: Egy 20 mm vastag kirakatüvegben a rá 40 fokos szöggel beeső fénysugár 22 mm 
hosszúságú utat fut be. Mekkora az üveg törésmutatója? Mennyi idő alatt megy át a 
fénysugár az üvegen (clevegő = 300 000 km/s)?      (3 pont) 

2. feladat: Egy 20cm oldalélű, kocka alakú, üres akváriumba az egyik 
élére merőlegesen, ferdén lefele átlósan lézerrel belevilágítunk (a 
fénysugár a szemközti él középpontkán ér az edény aljára). Milyen 
magasan kellene szénkéneg oldatot (n = 1,65) öntenünk az akváriumba, 
hogy a fénypont pontosan az alaplap középpontjába essen?       (3 pont) 

3. feladat: Egy 4 dioptriás lencse elé 30 cm távolságra világító tárgyat teszünk. Az első 
lencse mögött mekkora távolságra kellene elhelyezni egy 50 cm fókusztávolságú második 
lencsét, hogy az első lencsétől 100 cm-re levő ernyőn éles kép keletkezzen?       (4 pont) 

Bónusz feladat: Egy 10 cm sugarú, n=1,5 ös relatív törésmutatójú 

üvegből készült félhengerre az ábra szerint két párhuzamos 

fénysugarat ejtünk a szimmetriatengelyre szimmetrikusan, tőle 5 cm 

távolságban. A félhenger síklapja mögött mekkora távolságban 

találkozik a két fénysugár?      (3 pont) 

 

 

OPTIKA 1. zárthelyi (2. verzió) 
Mechatronika szak, 2012/13 II. félév 

1. feladat: A 15
o
-os törőszögű prizma egyik felülete ezüstözött (tükröz), a prizma 

anyagának törésmutatója 1,5. A másik felületre merőlegesen a törőéltől 5cm-re 

fénysugarat bocsátunk a prizmára. Hány fokos szöget zár be a kilépő fénysugár a 

belépő sugárral? Mennyi ideig halad a fény a prizmában? (clev=300 000 km/s) 
 (4 pont)  

2. feladat: Egy 30 mm vastag kirakatüvegen 1,6∙10-10s alatt halad át a rá 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 fényképezőgép lencséje 10 mm hosszúságú szakaszon mozog előre-hátra, 

miközben fényképezünk. A fényképezőgép a tőle 1 m - ∞ távolságban levő képekről tud éles 

képet készíteni. Mekkora a benne levő lencse fókusztávolsága?       (3 pont) 

Bónusz feladat: Az ábra felülnézetben mutat egy üveghasábot, 

melyre vízszintesen a párhuzamos s1 és s2 fénysugár esik. Az 

üveg törésmutatója 1,6. Mekkora szöggel téríti el a prizma az s1 

és s2 fénysugarakat?     (3 pont)  

5 cm 


