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1. Fiecare dintre subiectele 1, 2, respectiv 3 se rezolvă pe o foaie separată care se secretizează. 

2. În cadrul unui subiect, elevul are dreptul să rezolve în orice ordine cerinţele a, b, respectiv c. 

3. Durata probei este de 3 ore din momentul în care s-a terminat distribuirea subiectelor către elevi. 

4. Elevii au dreptul să utilizeze calculatoare de buzunar, dar neprogramabile. 

5. Fiecare subiect se punctează de la 10 la 1 (1 punct din oficiu). Punctajul final reprezintă suma acestora. 
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1.  Átlátszó félhenger 

 

a) Egy üvegből készült és levegőben található félhenger (lásd 

az ábrát) törémutatójának ( n ) meghatározása céljából 

megfigyeljük az SABE  útvonal mentén terjedő lézersugarat, 

és mérjük az ii ,  és   szögeket. Ezután egy másik kisérlet 

során megfigyeljük az ECDS  útvonal mentén terjedő 

fénysugarat és mérjük az ii ,  és   szögeket. Mindkét esetben 

a beesési sík (amelyik tartalmazza az SA  valamintaz  CS  

sugarakat) merőleges a félhenger síkfelületére és a hosszmenti 

éleire. Feltételezve, hogy 1levegőn , határozzátok meg a 

törésmutatót az alábbi szögek függvényében: ),,( iifn  , 

valamint ),,( iign  . 

b) Feltételezve, hogy a félhenger törésmutatója 2n , valamint, hogy mindkét kisérlet során a 

beesési szög 045i , határozzátok meg a   , valamint a   szögeket úgy, hogy a B és D pontokon 

túl (a félhenger széle fele) ne létezzen kilépő fénysugár.  

c) Feltételezve, hogy a félhenger törésmutatója 2n , valamint, hogy a   és   szögek értékei 

megegyeznek a b) alpontban kiszámolt értékekkel, számítsátok ki a BOD szög értékét. Mit 

monhatsz el a félhenger síkfelületének O pontjába, 045i -os szög alatt beeső fénysugár  további 

útvonaláról? 

d) A félhenger síkfelületére merőlegesen esik egy párhuzamos, R2 szélességű ( R a félhenger 

sugara), az O ponhoz képest szimmetrikus fénynyaláb. Mekkora lesz a félhenger síkfelületétől  

R2  távolságra, ezzel párhuzamosan elhelyezett ernyőn észlelhető, megvilágított rész szélessége? 

Ismerjük a félhenger türésmutatóját 2n . 

  

2. Egy összetett feladat (három különálló rész) 

 

A. Egy félgömb alakú, R sugarú edény belső felülete fényvisszaverő réteggel van bevonva. Az 

edényt vízzel töltik meg )3/4( n . A szimmetriatengely mentén, 3/2Rh   mélységben, egy 

szennyeződés található. Ha a szimmetriatengely mentén a víz sík felületére merőlegesen 

tekintünk, a szennyeződés két különálló képe figyelhető meg. Határozd meg a két kép közötti 

távolságot. 

B. Egy vékony, f  fókusztávolságú, (L) gyűjtőlencse segítségével, megkapják egy vékony, merev 

drótból készült 4/f  oldalhosszúságú kocka képét. Ezen kocka középpontja az (AOP) optikai 

főtengelyen található. A kocka úgy van elhelyezve, hogy négy oldala párhuzamos az AOP-vel, két 

oldala pedig merőleges az AOP-re. A lencséhez közelebbi sík oldal 4/5 f  távolságra található a 

lencsétől. Határozd meg ezen kocka képének térfogatát. 

(Egy S alapterületű és h  magasságú szabályos gúla térfogatának kifejezése 3/ShV  .) 

C. Adott egy sík-párhuzamos d  vastagságú üveglemez. A lemez egyik felülete fényes (átlátszó), a 

másik pedig matt, vagyis szóró (a csiszolás következtében létrejött kis érdességekkel). Kivülről, a 
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lemez fényes felülete felé egy vékony, merőleges beesésű lézernyalábot küldenek. A lemez matt 

oldala felől figyelve, a központi fényes folt körül egy sötétebb, körgyűrű alakú rész látható, 

amelynek külső határát egy D  belső átmérőjű, fényes gyűrű határolja, ezen túl pedig a 

megvilágítás fokozatosan csökken. Magyarázd meg a sötét, körgyűrű alakú rész és a fényes gyűrű 

megjelenését. Határozd meg a lemez anyagának törésmutatóját. A külső levegő törésmutatója 

.1levegőn  Számbeli alakalmazás: cm6D  és cm2d . 

 

3. Egy kisérlet 

 

Az ábrán látható eszközök állnak 

rendelkezésedre:  

► egy átlátszatlan falú, téglatest alkú edény;  

► egy, az edény hosszánál rövidebb, 

milliméteres beosztású vonalzó;  

►egy mérőhengerben a meghatározandó 

törésmutatójú folyadék.  

Az edény aljára festékkel, az edény két oldalával 

párhuzamos és egymástól különböző 

távolságokra elhelyezkedő, vékony vonalak vannak húzva.  

A vonalzóval lemérheted a vonalak távolságát a párhuzamos élektől és az edény méreteit.  

Az edény, vonalakkal párhuzamos, felső széléhez érintő irányban figyelsz egy vonalat, majd 

folyadékot öntesz az edénybe, amíg az adott irányban meglátod a következő vonalat. 

a) Vezesd le a mérőhengerben levő folyadék törésmutatójának kiszámításához szükséges 

matematikai összefüggést; 

b) Írd le, hogy hogyan mérnéd le a szükéges mennyiségeket; 

c) Javasolj az adatok gyűjtésére alkalmas táblázatot; 

d) Nevezz meg legkevesebb 3 hibaforrást. 

(Használhatod a mellékelt trigonometriai összefüggést: 
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