
Zestaw 2
1. Źródło punktowe światła umieszczone jest 3 cm nad osią i w odległości 12 cm od wklęsłego

zwierciadła o promieniu krzywizny 6 cm. Jaka jest ogniskowa tego lustra? W jakiej 
odległości od lustra i od osi znajdzie się obraz tego źródła światła? Jakie jest powiększenie? 
Jakie jest powiększenie?

2. Obiekt o wysokości 1,2 cm znajduję się w odległości 4 cm (po lewej stronie) od podwójnie 
wypukłej soczewki o ogniskowej 12 cm. Proszę określić położenie obrazu. Czy obraz jest 
pozorny czy rzeczywisty? Jakie jest powiększenie. Do tego układu dołożono po prawej 
stronie w odległości 12 centymetrów od pierwszej soczewki soczewkę skupiającą o 
ogniskowej 6 cm. Gdzie tym razem znajdzie się obraz w stosunku do drugiej soczewki? 
Będzie to obraz pozorny czy rzeczywisty? Jaka będzie jego wielkość?

3. Długość światła lasera neonowo-helowego w powietrzu wynosi 633 nm. Światło to 
przechodząc przez ciecz wodnistą w oku ma długość 474 nm. Jaki jest współczynnik 
załamania światła w cieczy wodnistej? Jaka jest prędkość i częstotliwość światła lasera 
neonowo-helowego w cieczy wodnistej?

4. Światło słoneczne odbija się od idealnie gładkiej powierzchni wody w basenie. Przy jakim 
kącie padanie światło odbite i załamane ulegną całkowitej polaryzacji? Jaki jest wtedy kąt 
załamania światła w wodzie? Proszę powtórzyć obliczenia dla przypadku kiedy źródło 
światła jest w wodzie. Współczynnik załamania światła dla wody to 1.33.

5. Osoba stojąca na brzegu stawu obserwuje pod kątek 45o w stosunku do pionu rybę 
pływającą na głębokości 1.5 m. Jaka jest obserwowana pozorna głębokość na jakiej pływa 
ryba?

6. Promień światła pada pod kontem θ1=40o  w stosunku normalnej do powierzchni na 
przeźroczystą płytę o grubości d=6 cm i współczynniku załamania 1.5. Jakie jest 
przesunięcie promienia po przejściu przez płytę w stosunku do linii padającego promienia?

7. Jaki powinien być kąt pomiędzy kierunkiem polaryzacji światła a kierunkiem polaryzacji 
polaryzatora, aby natężenie światła zmniejszyło się o 90%? 


