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Układ optyczny oka 

Abyśmy zobaczyli otaczający nas świat, np. stojącego przed nami kota, nasze oczy muszą 

odebrać bodźce świetlne odbite od tego kota. Odbite promienie wpadają do naszego oka 

przez źrenicę, przechodzą przez układ optyczny składający się z rogówki, cieczy wodnistej, 

soczewki i ciała szklistego, i pobudzają czopki lub pręciki, które znajdują się na siatkówce. 

Nasz układ wzrokowy automatycznie i podświadomie przetwarza informacje pochodzące 

z tych promieni świetlnych. Pozwala to na określenie kształtu, barwy i odległości, a także 

ocenę czy kot jest w ruchu. Natychmiastowo w naszej świadomości tworzy się obraz 

obserwowanego kota, którego postrzegamy w odpowiedniej odległości i kierunku, z którego 

dotarły do nas promienie świetlne. 

Jeśli promienie świetlne wywołujące obraz kota, zostały najpierw odbite, np. od idealnie 

płaskiego lustra i dopiero w następstwie trafiły do naszego oka, kot wydaje się znajdować 

za tym lustrem, ponieważ postrzegane promienie świetlne dochodziły właśnie z  tego 

kierunku. Oczywiście, kota tam nie ma, a obraz tego typu jest nazywany obrazem 

pozornym (urojonym). I mimo, że obraz jest wytworem naszego mózgu, określamy 

odległość, w której powstał. 

Obraz rzeczywisty różni się  tym, że może być wytworzony na jakiejś powierzchni, np. 

kartce czy ekranie. Obraz rzeczywisty jest obserwowany, ale jego istnienie nie zależy od 

tego, że go widzimy. Obraz ten jest obecny, nawet jeśli my go nie obserwujemy. 

Świtało, które powoduje proces widzenia w ludzkim oku jest światłem z zakresu 

widzialnego widma fal elektromagnetycznych o długości fali w umownym przedziale 

380-780 nm. Na widmo światła widzialnego, od strony fal krótkich składają się fioletowy, 

niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy i czerwony. Nadfiolet — graniczący ze światłem 

widzialnym po stronie fal krótkich, a także podczerwień — granicząca po stronie fal 

długich, ani pozostałe fale elektromagnetyczne spoza zakresu widzialnego, nie wywołują 

bodźców wzrokowych w oku ludzkim. 

Wzrok charakteryzuje się największą liczbą receptorów w porównaniu z pozostałymi 

zmysłami. Jest ich około 250 000 000, podczas gdy pozostałe zmysły (węch, dotyk, smak 

i  słuch) cechuje łączna liczba receptorów o przybliżonej wartości 43 525 000. Receptory 

układu wzrokowego znajdują się na światłoczułej powierzchni siatkówki oka, która 

wyściela oko od środka. Fotoreceptory są rozłożone na siatkówce nierównomiernie. Czopki 
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są odpowiedzialne za tzw. widzenie fotopowe, czyli zachodzące w dobrych warunkach 

oświetleniowych, a także za zdolność widzenia barwnego. Znajdują się  głównie w części 

środkowej siatkówki (zwanej plamką żółtą) i  są  zgromadzone w obszarze, w którym oś 

optyczna soczewki oka spotyka się z siatkówką. Centralnym miejscem plamki jest dołeczek 

będący najważniejszą częścią siatkówki odpowiedzialną za wyraźne, kontrastowe widzenie 

barwne. Pręciki są odpowiedzialne za tzw. widzenie skotopowe (przy słabym oświetleniu) 

oraz widzenie zmierzchowe. Są rozmieszczone na obwodzie siatkówki. Pręcików jest 

średnio 20 razy więcej niż czopków. Są one także dużo bardziej czułe na bodźce świetlne, 

szczególnie te rozproszone. Czopki i pręciki zawierają barwniki rozkładające się  pod 

wpływem promieniowania. Pozwalają one także na zamianę  bodźca świetlnego 

w  elektryczny, który dalej jest przekazywany drogą wzrokową do mózgu. Mózg odwraca 

obraz, który na siatkówce oka tworzy się do góry nogami, a następnie składa obrazy 

pochodzące z obojga oczu. 

Rozróżniamy trzy rodziny czopków, które pozwalają na odróżnianie barw ze względu na ich 

różnorodną czułość na różne długości fali bodźca świetlnego. Czopków typu X 

(długofalowych), wywołujących wrażenie czerwone, jest najwięcej - ok. 64%. Czopków 

wywołujących wrażenie zielone, typu Y jest połowę mniej, czyli ok. 32%. Czopków typu 

Z (krótkofalowych) jest tylko 4% i są to czopki wywołujące wrażenie niebieskie. Daltonizm, 

czyli ślepota barw, jest spowodowana brakiem lub uszkodzeniem jednego bądź więcej 

typów czopków, a zaburzenia z nimi związane klasyfikujemy w zależności od tego czy były 

wrodzone czy nabyte, a także czy występuje brak czopków czy ich odmienna wrażliwość na 

barwy. 

Trzy rodzaje fotoreceptorów zostały zapostulowane teorią Younga-Helmholtza, na 

podstawie której opracowano później przestrzeń barw RGB, stosowaną zarówno 

w  technikach analogowych, jak i  cyfrowych. Model RGB stosuje się dziś w telewizorach, 

monitorach, skanerach, aparatach cyfrowych, a także w informatyce, np. w plikach 

graficznych. 

Soczewka oka położona za rogówką i tęczówką, będąca głównym elementem ludzkiego 

układu optycznego, ma kształt wypukło-wypukły i, w związku z tym, właściwości 

skupiające. Jej głównym zadaniem jest skupianie promieni świetlnych na siatkówce oka. 

Jest przezroczysta i elastyczna, co umożliwia zmianę jej kształtu pod wpływem pracy 

mięśni otaczających soczewkę, a to z kolei daje sposobność ostrego widzenia przedmiotów 

dalekich i bliskich. Mechanizm pozwalający na obserwacje przedmiotów znajdujących się 

w  różnych odległościach nazywany jest akomodacją. Funkcjonuje ona na drodze dwóch 

rozwiązań w ludzkim oku. Jedno z nich umożliwia zmianę kształtu soczewki oka, co 
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powoduję zmianę jej ogniskowej, a co za tym idzie, zmianę jej zdolności skupiającej. Drugie 

rozwiązanie pozwala zmienić odległość soczewki od siatkówki, dla wytworzenia ostrego 

obrazu w odpowiednim miejscu na tej siatkówce. 

Rozwój optyki, także korekcyjnej, rozpoczął się od tego, że ludzie zauważyli, iż kawałek 

szkła pozwala w niektórych przypadkach widzieć bardziej ostro. W oparciu o te 

spostrzeżenia opracowano pierwsze soczewki. Soczewka jest bryłą wykonaną 

z  przezroczystego materiału, ograniczoną z dwóch stron regularnie zakrzywionymi 

powierzchniami lub z jednej strony powierzchnią całkiem płaską. Powierzchnie 

ograniczające soczewkę mogą także być powierzchniami parabolicznymi lub walcowatymi. 

W dzisiejszych czasach rozmaite soczewki są bardzo szeroko stosowane w wielu 

przyrządach optycznych. Najbardziej ogólny podział soczewek to taki, w  którym 

wyróżniamy soczewki skupiające (dodatnie) i rozpraszające (ujemne). W korekcji wad 

wzroku i leczeniu chorób oczu, dzielimy soczewki m.in. pod względem materiału, z którego 

zostały wykonane (mineralne, czyli szklane, organiczne, czyli plastikowe i np. 

poliwęglanowe). Dzielimy je także ze względu na przeznaczenie (jednoogniskowe, 

dwuogniskowe, progresywne, kontaktowe, czy wewnątrzgałkowe). 

Każdą soczewkę możemy jednak scharakteryzować za pomocą pewnego zespołu wielkości 

fizycznych. Wśród cech soczewki wymienia się takie jak: oś optyczna, ognisko, ogniskowa, 

promienie krzywizn, współczynnik załamania światła itp. Osią optyczną soczewki 

nazywamy prostą przechodzącą przez środki powierzchni ograniczających soczewkę. Jeśli 

na soczewkę skupiającą pada wiązka światła równoległa do osi optycznej, to po przejściu 

przez soczewkę wiązka ta skupia się w punkcie zwanym ogniskiem. Ogniskową f soczewki 

jest odległość od jej geometrycznego środka do ogniska, natomiast odwrotność ogniskowej 

daje nam zdolność skupiającą soczewki. Promienie krzywizn r soczewki charakteryzują 

promienie krzywizn powierzchni ograniczających ją z obu stron. Współczynnik załamania 

światła n jest związany z  tym, że światło porusza się  w różnych ośrodkach z różnymi 

prędkościami. Współczynnik ten opisuje załamanie światła przy przejściu z jednego 

ośrodka do drugiego i wyraża się przez stosunek prędkości światła v w jednym ośrodku 

względem prędkości światła w drugim. Wspomniane wielkości fizyczne, w połączeniu ze 

wzorem soczewkowym określającym zdolność skupiającą, , 

pozwalają na analizę dowolnej soczewki lub układu optycznego. Powyższy wzór można 

stosować dla wszelkich soczewek cienkich, uwzględniając, że jeśli powierzchnia 

ograniczająca soczewkę  jest wypukła, to jej promień traktujemy jako dodatni. Jeśli, 
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natomiast, powierzchnia ograniczająca soczewkę jest wklęsła, jej promień krzywizny 

przyjmujemy jako ujemny. 

Jak wcześniej wspomniano, układ optyczny oka ludzkiego jest dosyć złożony, a jego 

głównym elementem jest soczewka skupiająca. Promienie świetlne wpadające do oka 

muszą przebyć naprawdę długą drogę, by wywołać wrażenie wzrokowe. Światło wpada do 

oka przez rogówkę, która w pewnym stopniu je załamuje. Tęczówka, będąca przesłoną, 

zmienia rozmiar źrenicy, czyli otworu, przez który światło wpada do oka. Mechanizm ten 

pozwala rozszerzyć źrenicę, gdy natężenie światła jest niskie, lub powiększyć ją, gdy 

natężenie jest wysokie. Dzięki temu na siatkówkę pada wystarczająca ilość światła, ale 

nigdy nie za duża, by nie powodować trwałych uszkodzeń. Światło przechodzi przez 

źrenicę, która jest czarna, gdyż pochłania całość promieniowania, które na nią pada, 

i  następnie dociera do soczewki oka. Soczewka akomoduje, zmieniając swój kształt lub 

położenie, aby zogniskować promienie na siatkówce w zależności od tego czy obserwowany 

przedmiot jest blisko czy daleko. Promieniowanie docierające do siatkówki powodują 

pobudzenie czopków lub pręcików, które zamieniają bodźce świetlne na impulsy 

elektryczne i  przekazują je za pomocą nerwu wzrokowego do mózgu. Mózg interpretuje 

sygnały elektryczne jako obraz. 

Układ optyczny oka jest złożony i niezwykle precyzyjny. Jeśli niektóre jego elementy nie 

działają prawidłowo mogą wystąpić pewne zaburzenia widzenia, wśród których 

rozróżniamy wady wzroku i choroby oczu. Wady takie jak krótkowzroczność, 

dalekowzroczność czy astygmatyzm są dosyć powszechne i stosunkowo łatwe w korekcji. 

Wśród chorób oczu wymienić można, m.in. zapalenie spojówek, zaćmę czy jaskrę. Niektóre 

z nich są bardziej poważne od pozostałych chorób, więc każdy przypadek powinien być 

skonsultowany ze specjalistą. 

W tym materiale skupimy się na wadach wzroku, które powodują niewyraźne, nieostre 

widzenie na różnych odległościach. Krótkowzroczność to wada, w ramach której obraz jest 

ogniskowany przed siatkówką oka. Osoba krótkowzroczna widzi ostro jedynie z  bliska. 

Obiekty dalekie są niewyraźne. W takim przypadku korekcja polega na wykorzystaniu 

okularów wyposażonych w soczewki rozpraszające („minusy”). Te pozwalają na skupienie 

obrazu w odpowiednim miejscu na siatkówce oka. Nadwzroczność (dalekowzroczność) to 

wada polegająca na ogniskowaniu obrazu za siatkówką. Osoba nadwzroczna widzi ostre 

obrazy przedmiotów oddalonych, a niewyraźnie tych, które znajdują się blisko. W tej 

sytuacji, korekcja wymaga użycia soczewek skupiających („plusów”), które ponownie 

pozwolą na skupienie obrazu w  odpowiednim miejscu na siatkówce oka. Astygmatyzm 

powoduje nieostre i niewyraźne widzenie na każdą odległość. Bardzo rzadko występuje 
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sam, a zazwyczaj z jedną z wyżej opisanych wad wzroku. Występuje on gdy powierzchnia 

rogówki lub soczewki jest zniekształcona i nie ma regularnego kształtu. Na skutek 

niedoskonałości na powierzchni tych elementów, promienie świetlne wpadające do oka są 

rozpraszane, nie skupiają się prawidłowo na siatkówce, w wyniku czego powstający obraz 

jest rozmyty. Do korekcji astygmatyzmu wykorzystuje się toryczne soczewki (ograniczone 

powierzchnią torusa) korygujące indywidualne różnice w kształcie oka. Starczowzroczność, 

lub prezbiopia, to wada pojawiająca się  po 40 roku życia, powodująca problemy ze 

skupieniem wzroku na obiektach znajdujących się blisko. Jest to spowodowane utratą 

elastyczności naturalnej soczewki wewnątrzgałkowej. Staje się ona z wiekiem grubsza 

i twardsza. Prezbiopia to wada postępująca, dlatego szczególnie ważne są regularne wizyty 

u specjalisty. U osoby dalekowzrocznej zaleca się wykonanie tzw. wtopki w soczewkach 

korygujących dalekowzroczność. Wtopka znajduje się w dolnej części okularów i wspomaga 

ostre widzenie przedmiotów bliskich. 

Ogólnie rzecz biorąc, światło naszego otoczenia jest łagodne dla naszych oczu. Jednak 

istnieje kilka czynników zagrażających, związanych z właściwościami fizycznymi 

promieniowania i budową biologiczną oka mogących spowodować uszczerbek na zdrowym 

oku. Określając szkodliwość promieniowania elektromagnetycznego powinno się 

uwzględniać takie czynniki jak: intensywność i długość fali światła, miejsce uszkodzenia 

soczewki (powierzchnia zewnętrzna lub włókna wewnętrzne) oraz inne. Im większe 

natężenie światła, tym większe zagrożenie uszkodzeniem oka. Im krótsza długość fali, tym 

większa jej energia, a zatem większe ryzyko w kontakcie z okiem. 

Lustro to idealnie płaska powierzchnia odbijająca padające promienie świetlne. Nie 

dochodzi na nim do rozpraszania czy pochłaniania. Wygładzona, wypolerowana 

powierzchnia metalu też może być traktowana jak lustro. Czym są zjawiska wspomniane 

powyżej? 

Fala świetlna rozprzestrzenia się, rozchodząc  od źródła, w przybliżeniu, po linii prostej. 

Jeśli światło pada na granicę dwóch ośrodków, najczęściej dochodzi jednocześnie do 

częściowego odbicia światła i częściowego załamania. Zjawisko to może być schematycznie 

przedstawione następująco: 
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Rys. 1. Prawo odbicia i prawo załamania światła na granicy dwóch ośrodków. 

Eksperymenty dowiodły, że odbicie i załamanie światła podlegają dwóm prawom. Prawo 

odbicia mówi, że kąt odbicia jest równy kątowi padania, a promienie padający i odbity leżą 

w tej samej płaszczyźnie. Oznacza to, że . Natomiast, prawo załamania definiuje 

zależność kąta załamania w stosunku do kąta padania zgodnie z zależnością 

, nazywaną prawem Snelliusa. W tym wzorze  i  są  

bezwymiarowymi stałymi, nazywanymi współczynnikami załamania światła, zależnymi od 

rodzaju ośrodka w którym światło się rozchodzi. Współczynnik załamania 

charakteryzujemy, dla prostoty, jako stosunek , gdzie v jest szybkością światła w danym 

ośrodku, a c jest szybkością światła w próżni. Dla próżni współczynnik załamania 

przyjmuje dokładnie wartość 1, a w powietrzu jest to wartość bardzo bliska jedności. Żaden 

ośrodek nie charakteryzuje się współczynnikiem załamania niższym niż 1. W poniższej 

tabeli podane są wartości współczynnika załamania światła dla niektórych substancji. 

Tab. 1. Współczynniki załamania światła dla wybranych substancji. 

Jeśli  jest równe , to  i przejście z jednego ośrodka do drugiego nie załamuje 

promienia świetlnego. Jeśli  jest większe od , to  i promień załamuje się 

w kierunku normalnej do powierzchni odgraniczającej dwa ośrodki. Jeśli  jest mniejsze 

od , to  i promień załamuje się na zewnątrz od normalnej. 

α′ 1 = α1

n2 sin α2 = n1 sin α1 n1 n2

c /v

Ośrodek Współczynnik załamania Ośrodek Współczynnik załamania

Próżnia 1 Kwarc 1,46

Powietrze 1,00029 Szkło 1,52

Woda 1,33 Szafir 1,77

Aceton 1,36 Diament 2,42

n2 n1 α2 = α1

n2 n1 α2 < α1

n2

n1 α2 > α1
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Rys. 2. Kąty załamania w porównaniu z przedłużeniem promienia padającego, w zależności 

od współczynników załamania w ośrodkach 1 i 2. Od lewej: ,  ,  . 

Współczynnik załamania w danym ośrodku zależy od długości fali świetlnej. Zatem, jeśli 

wiązka światła składa się z wielu promieni o różnych długościach fali, to promienie te będą 

załamywać się pod różnymi kątami. Prowadzi to do powstania barwnego pasma, tzw. 

widma światła w wyniku dyspersji światła. Zasadniczo, współczynnik załamania światła 

w danym ośrodku jest większy dla krótszej długości fali (np. światła niebieskiego), niż dla 

fali dłuższej (np. światła czerwonego). Oznacza to, że niebieska składowa światła będzie się 

załamywać bardziej niż czerwona składowa. 

Ze zjawiskiem dyspersji powiązanych jest wiele zjawisk barwnych występujących 

w  naturze. Kiedy światło słoneczne, składające się ze wszystkich barw widzialnego 

spektrum fal elektro-magnetycznych, napotyka na spadającą kroplę deszczu, część światła 

załamuje się przy wejściu do kropli. Następnie światło odbija się od wewnętrznej ścianki 

kropli i ponownie się załamuje przy wyjściu z niej. Jeśli wiele kropel deszczu jest 

równocześnie oświetlone wystarczająco jasnym światłem słonecznym, można zauważyć 

tworzącą się  tęczę. Tęczę możemy zaobserwować jedynie wtedy, gdy słońce mamy z tyłu 

głowy, więc by mieć szansę jej obserwacji musimy się ustawić do słońca plecami. Tęczę 

utworzoną przez pojedyncze odbicie wewnątrz kropli deszczu nazywa się tęczą pierwotną 

lub główną. Tęczę, w której następują dwa odbicia wewnątrz każdej kropli nazywamy tęczą 

wtórną. Taka tęcza jest szersza i bardziej przygaszona w stosunku do pierwotnej, stąd jest 

trudniejsza do zaobserwowania. 

Gdy światło słoneczne natrafi na drobne kryształki lodu w wysokich chmurach może dojść 

do tzw. halo i słońca pobocznego. W obu przypadkach światło, po wejściu do kryształka 

lodu, załamuje się  i rozszczepia, a następnie wychodzi z kryształka. Halo jest zjawiskiem, 

w wyniku którego wokół słońca pojawia się świetlisty lub barwny łuk (pierścień). Częstym 

towarzyszem dla tego zjawiska jest słońce poboczne, czyli jedna lub dwie jasne plamy 

n2 = n1 n2 > n1 n2 < n1
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świetlne po przeciwnych stronach słońca. Zjawiska te możliwe są do zaobserwowania 

w świetle przechodzącym, czyli twarzą do słońca. 

Ze współczynnikiem załamania światła związane są zjawiska mirażu górnego i dolnego. 

Zjawisko to polega na powstaniu obrazu pozornego w wyniku różnych współczynników 

załamania światła w warstwach powietrza o różnej temperaturze, a zatem o różnej gęstości. 

Przykładem mirażu jest wrażenie zalegającej na jezdni warstwy wody, która obserwowana 

jest w upalny dzień. Obraz ten jest tworzony przez światło rozchodzące się w  Twoim 

kierunku. Podczas gdy promienie zbliżają się do drogi, przechodzą one przez gorętsze 

powietrze nagrzane od powierzchni jezdni. Wzrost temperatury powietrza powoduje, że 

gęstość tego powietrza maleje, a zatem maleje także współczynnik załamania przy przejściu 

do tego ośrodka. Zatem, gdy promienie wchodzą do coraz gorętszych warstw powietrza, 

współczynniki załamania światła maleją, powodując stopniowe uginanie promieni 

w  kierunku horyzontalnym. Następnie promienie zakrzywiane są w górę, ku 

chłodniejszemu, gęstszemu powietrzu. To zjawisko nazywamy mirażem dolnym. Do 

powstawania mirażu górnego dochodzi, gdy warstwa powietrza znajdująca się  przy 

powierzchni ziemi jest chłodniejsza od warstw znajdujących się powyżej. Promienie 

świetlne są zakrzywiane ku gęstszym warstwom powietrza o niższej temperaturze. Obraz 

pozorny jest obserwowany powyżej przedmiotu, który wydaje się unosić ponad swoje 

rzeczywiste położenie. 

Przykład 1.: Wiązka monochromatycznego światła odbija się i załamuje w punkcie A na 

granicy dwóch ośrodków, ośrodka 1 o współczynniku załamania światła = 1,33 i ośrodka 

2, o współczynniku  = 1,77. Padająca wiązka tworzy kąt 60° z powierzchnią graniczącą. 

Jaki jest kąt odbicia w punkcie A? Jaki jest kąt załamania dla tego promienia? 

Rozwiązanie 1.: Ponieważ kąt 60° jest zawarty pomiędzy promieniem padającym, 

a powierzchnią graniczącą, to uwzględniając kąt 90° między tą powierzchnią, a normalną 

do powierzchni, wnioskujemy, że promień pada pod kątem  do 

normalnej. 

Zgodnie z prawem odbicia kąt odbicia jest równy kątowi padania. Czyli szukany kąt odbicia 

w punkcie A wynosi 30°. 

Zgodnie z prawem załamania, przy przejściu światła przez granicę dwóch ośrodków 

o  współczynnikach załamania  i , można napisać zależność  . 

Szukając kąta załamania w drugim ośrodku przekształcamy wzór, wyznaczając 

n1

n2

α1 = 90∘ − 60∘ = 30∘

n1 n2 n2 sin α2 = n1 sin α1
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. Podstawiając dane do tej zależności otrzymujemy w przybliżeniu 

kąt 22°. 

Doświadczenie 1. (ewentualne zadanie domowe): Zaobserwuj odbicie światła od 

tafli jeziora albo np. od kałuży. Zrób zdjęcie odbitego obrazu. 

Doświadczenie 2. (ewentualne zadanie domowe): Zaobserwuj załamanie światła 

przy przejściu przez granicę między dwoma ośrodkami (np. powietrze-woda). Wykonaj 

zdjęcie załamanego obrazu. Można to doświadczenie wykonać zanurzając stopy we własnej 

wannie lub wykorzystując łyżeczkę w szklance wody. 

Doświadczenie 3. (ewentualne zadanie domowe): Zaobserwuj rozpraszanie światła 

od odblaskowego znaku drogowego, od którego odbijają się światła samochodów 

(w przypadku uczniów do wykonania doświadczenia wystarczy światło latarki). 

Doświadczenie 4.: Dyspersja światła słonecznego. Do wykonania doświadczenia 

potrzebne są: pryzmat, sztywny papier, ołówek, kredki, cyrkiel, plastelina, mikser. Należy 

przepuścić światło słoneczne przez pryzmat, by doszło do dyspersji światła przy przejściu 

przez pryzmat. Na sztywnej kartce (ma posłużyć jako ekran) należy pokazać uczniom wynik 

tej dyspersji, czyli widmo. Uczniowie powinni sami zaobserwować z jakich barw jest 

złożone, i w tym celu dobrać kredki reprezentujące odpowiednie barwy, które zauważają 

w widmie. Każdy uczeń wycina krążek ze sztywnego białego papieru i dzieli go na tyle 

części, ile uważa, że jest kolorów w tęczy. Koloruje poszczególne części koła i mocuje je za 

pomocą plasteliny na łopatkach miksera. Nauczyciel włącza mikser i pokazuje wszystkim 

efekt wirującego koła. 

Doświadczenie 5.: Złudzenia optyczne. Uczniowie powinni zobaczyć przykładowe 

złudzenia optyczne, a następnie przeanalizować w jaki sposób oko i mózg dokonują 

uproszczenia sytuacji. 

α2 = sin−1 ( n1

n2
sin α1)

9



 

Doświadczenie 6.: Miraż górny. Do wykonania doświadczenia potrzebne są: szklany 

lub plastikowy przezroczysty pojemnik, woda, sól, laser, lejek. Na dno szklanego zbiornika 

nalewamy wodę, a następnie za pomocą lejka na samo dno nalewamy roztwór soli, 

najpierw o mniejszym stężeniu, a następnie roztwór nasycony. Po pewnym czasie uzyskany 

roztwór ma stężenie malejące od dna w górę, w  sposób prawie równomierny. Ponieważ 

światło lasera (na rysunku zaznaczona jako czerwony punkt) porusza się z większą 
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prędkością w czystej wodzie, niż w  roztworze, przechodzący promień światła jest 

zakrzywiany. 

Doświadczenie 7.: Obrazy lustrzane. Uczeń rysuje na kartkach papieru dowolne dwie 

lub trzy linie, kilka kół i inne mniej lub bardziej skomplikowane figury geometryczne. 

Następnie przykłada do nich lustro (lub dwa lustra) i odrysowuje na kartce uzyskaną 

figurę. Do wykonania tego doświadczenia potrzebne są: kartki, kolorowe mazaki, lustro lub 

dwa, ewentualnie taśma do sklejenia luster ze sobą. 
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