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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. Feladat (A+B+C) 
1. A. Egy síktükör 
Apa és fia, egyik a másik hátánál, egy függőleges falra helyezett síktükör előtt 
állnak. Az ábra szemlélteti ezt az elhelyezést, melynél ismertek a következő 
mennyiségek: az apa magassága H=1, 8 m, a fiú magassága h=1, 2 m (az ő 
szemének magasságáig), az apa és a tükör közötti távolság L=6 m, a fiú és a 
tükör közötti távolság  l=3 m. Mennyi kell legyen, a közvetlenül a padló 
szintjétől felszerelt tükör minimális y magassága ahhoz , hogy a fiú láthassa a 
tükörben az apja feje tetejét? 
1. B. Egy tükröző kúp 
Egy R sugarú kör alappal és 2R magassággal rendelkező egyenes kúp külső 
felülete tökéletesen tükröző.  A kúp alapjától, az alappal párhuzamosan 
elhelyezett ernyőig a távolság 2R. Egy, az alapra merőleges irányban terjedő,  
párhuzamos fénynyaláb a kúp teljes külső felületét megvilágítja. Tudva azt, 
hogy a  nyaláb transzverzális keresztmetszetének átmérője 2R,  és hogy a 
szimmetriatengelye átmegy a kúp csúcsán, valamint a kúp alapjának 
középpontján, határozzátok meg , a kúp külső felületén  bekövetkező 
visszaverődés során, az ernyőn megvilágított területet. 
1 C. Egy fél-szórólencse . 
     Egy fél sik-homorú (szórólencse) sik felületére, az optikai főtengelytől 

cmd 5  távolságra levő fénysugár esik merőlegesen (lásd az ábrát) .Ismerjük a 
konkáv felület gőrbületi sugarát cmR 35  és tudjuk, hogy a felület ezüstözött ( 
tükörként viselkedik). Miután a fény erről a tükörről visszaverődik, a fénysugár 
visszatér a lencse sikfelületére és kilép a levegőbe ( 1aern ). Határozzátok meg a 
az optikai főtengely és a fénysugár lencséből való kilépésének helye közötti 
távolságot, tudva azt, hogy ebben a helyzetben a lencse vastagsága 
elhanyagolható. 
Megjegyzes: Ha megoldás közben szükséges használhatjátok az alábbi kifejezést: 

)1/(2)2( 2 tgtgtg  . 
 
    2. Feladat (A+B) 
 2 A. Egy üveggömg 
      Egy átlátszó üveggömb előtt, egy bizonyos távolságra, egy pontszerű fényforrás taláható. A 
fényforrás egy keskeny, paraxiális sugárnyalábot indít a gömb fele.  A fénynyaláb tengelye áthalad a 
gömb középpontján. Milyen értékeket vehet fel a gömb üvegének törésmutatója, n  ahhoz, hogy a 
pontszerű fényforrás képe a gömbön kivül, levegőben ( )1aern , keletkezzen a forrás és a gömb 
bármely távolságára? 
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 2 B. Egy változatlanság. 

Egy levegőben található ( 1aern ) vékonylencse sík felületére merőlegesen esik egy keskeny, 
az optikai főtengellyel párhuzamos és szimmetrikus fénynyaláb. A lencsén túl, az optikai főtengelyre 
merőlegesen elhelyezett ernyőn egy körkörös fényfolt keletkezik, melynek a határa éles és az átmérője 

)1(k -szor kisebb mint a beeső fénynyaláb átmérője. Anélkül, hogy módosítanánk a lencse-képernyő 
közti távolságot és a beeső fénynyaláb szélességét, az opikai rendszert 1n  törésmutatójú átlátszó 
folyadékba helyezzük. Azt tapasztaljuk, hogy ezen művelet során a kerek folt mérete az  ernyőn nem 
változik. Határozzátok meg: a). a lencse anyagának n törésmutatóját, tudva azt, hogy nn 1 ; b).  a 
lencse görbületi sugara és a fókusztávolság közötti arányt a fentebb leírt két esetben; c). számpélda: 

3/41 n , 3/5k . 
 
       3. Feladat (Egy kísérlet)                                                                                               

Képzeljétek el, hogy egy lineáris optikai padon az ábrán látható berendezést hozták létre. Az 
ábrán található egy rögzitett, pontszerű fényforrás S, egy gyűjtőlencse 
és egy, a forrástól L távolságra található ernyő.  A kisérlet során a L 
távolság nem változik. A lencse fókusztávolságára )0( f  igaz, hogy  

4/Lf  . Az O optikai középpontú lencsét az S és E pontok között  az 
optikai főtengelyen mozgatva, találtak egy olyan helyzetet, amelynél az 
ernyőn felfogott világos folt átmérője minimális d . Ismerve  az L  és 
d  távolságokat, valamint a lencse D  átmérőjét (az SE egyenesre tranzverzális síkban), határozd meg a 
lencse f  fókusztávolságát. Számpélda: mL 2 , cmD 4 , .2cmd   
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