
Reflexia şi refracţia luminii. 

 

1. Cu cat se deplaseaza o raza care cade sub unghiul i =30° pe o placa plan-paralela de grosime e = 8,0 mm si 

indicele de refractie n = 1,50, pe care o traverseaza ? Caz particular i= l – unghiul limita pentru sticla-aer.(v. 

fig. de mai jos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Un fascicul de largime b =10 cm se propaga in sticla (n=1,80), apoi iese in aer printr-o. fata plana pe care 

cade sub unghiul de incidenta i= 30°. Ce largime va avea fasciculul in aer? (v. fig. de mai sus) 

 

 

3.. Un conductor optic este format,dintr-un miez cu indicele de refractie no= 1 ,50 si un invelis cu indicele de 

refractie n = 1,41. Ce unghi de incidenta maxim poate avea o raza pe sectiunea de intrare a conductorului 

pentru a se putea propaga prin conductor?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Un conductor optic de diametru D din sticla cu indicele de refractie n=1,5 face un cot. Cat trebuie sa fie 

raza exterioara a cotului pentru ca lumina sa iasa din conductor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. O sursa de lumina S este asezata deasupra unui vas deschis pe fundul caruia este asezata o oglinda plana. 

Aflati distanta dintre imaginea S’ a sursei si imaginea S” a sursei daca turnam un strat de apa de inaltime h=10 

cm(n=4/3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lentile. Instrumente optice 

 

 

1. Două lentile identice ca formă sunt confecţionate din sortimente diferite de sticlă, având indicii de refracţie n1 == 1,5, 

respectiv n2 == 1,7. Să se afle raportul distanţelor focale ale celor doua lentile atunci când acestea se află în aer şi în apă. 

(n == 4/3).  

 

2. O lentila aflata în aer are convergenta C1 = 5 dioptrii, iar într-un lichid oarecare C2 = - 0,48 dioptrii. Sa se afle 

indicele de refracţie al lichidului, ştiind că sticla din care este confecţionată lentila are indicele de refracţie n1 = 1,52.  

 

3. Sortimentul flint de sticlă are indicii de refracţie n1 = 1,745, respectiv n2 = 1,809 pentru radiaţiile extreme ale 

spectrului vizibil. Să se determine distanţa dintre focarele pentru aceste radiaţii ale unei lentile biconvexe cu razele de 

curbura R1 = R2 = 50 cm, confecţionată din flint.  

 

4. Distanţa de la un obiect la o lentilă este x1 = -50 cm, iar de la imaginea reală a obiectului la lentilă x2 = 24 cm. Razele 

de curbură ale feţelor lentilei sunt R1 == 12,5 cm şi R2 = 26 cm. Introducând această lentilă într-un lichid, distanţa sa 

focală devine f = 1 m. Să se afle indicele de refracţie al lichidului.  

 

5. O lentila convergentă din sticlă cu indicele de refracţie n = 1,5 formează imaginea reală a unui obiect la distanta x2 = 

10 cm de lentilă. Introducând obiectul şi lentila în apă (n' == 4/3), fără a modifica distanţa dintre ele, imaginea se 

formează la x2' = 60 cm. Să se găsească distanţa focală a lentilei în aer.  

 

6. Pe axul optic al unei lentile cu distanta focală f= 10 cm şi diametrul D = 5 cm, la distanţa x = 25 cm de aceasta, se 

afla o sursa punctiformă de lumină. De cealaltă parte a lentilei se afla un ecran pe care se obţine o imagine clară a sursei. 

Se deplasează ecranul cu d = 5 cm de-a lungul axului optic. Să se determine diametrul spotului luminos obţinut pe ecran 

în această poziţie.  

 

7. Un fascicul cilindric de raze luminoase cu diametrul d1 = 5 cm are axul orientat de-a lungul axului optic principal al 

unei lentile divergente. Pe un ecran aflat de cealaltă parte a lentilei se obţine un spot luminos cu diametrul d2 = 7 cm. 

Cât devine diametrul spotului daca lentila se înlocuieşte cu una convergentă având aceeaşi distanţă focală?  

 

8. Un fascicul convergent de lumină are forma unui con cu vârful în punctul A. 0 lentila divergentă aşezată în calea 

fasciculului îl transformă într-unul divergent cu vârful în punctul S. Punctele A şi S se afla pe axul optic al lentilei la 

distanta d = 45 cm unul de celalalt, iar segmentul AS este împărţit de lentilă în raportul k = 2. Să se afle distanţa focală a 

lentilei.  

 



9. Distanţa de la un obiect la o lentila este x1 = 10 m, iar de la imagine la lentila x2 = 2,5 m. Sa se determine convergenţa 

lentilei daca imaginea este: a) reală; b) virtuală.  

 

10. O sursa punctiformă de lumină se află pe axul optic principal al unei lentile divergente cu C = -5 dioptrii. Care este 

distanţa dintre sursă şi lentilă, dacă imaginea se formează la o distanţă de k = 2 ori mai mică?  

 

11. Un obiect cu înălţimea y1 = 5 cm este proiectat cu ajutorul unei lentile convergente cu distanţa focală f = 10 cm pe 

un ecran aflat la distanta x2 = 12 cm de lentilă. Sa se afle înălţimea imaginii obţinute.  

 

12. Un obiect cu înălţimea y1 = 8 cm trebuie proiectat pe un ecran. Ce distanţă focală trebuie să aibă lentila aflată la 

distanta x2 = 4 m de ecran, pentru a se obţine o imagine cu înălţimea y2 = 2 m?  

 

13. Un obiect şi imaginea sa obţinută cu o lentilă cu convergenţa C = 8 dioptrii au aceeaşi înălţime. Cum trebuie 

modificata distanta dintre obiect şi lentilă, astfel încât imaginea să fie micşorată de k = 3 ori.  

 

14. La ce distanţă faţă de obiectivul unui aparat de proiecţie trebuie aşezat un ecran pentru a obţine pe acesta o mărire 

liniară β = 50 a obiectelor de pe diapozitiv? Distanţa focală a obiectivului este f = 10 cm.  

 

15. Folosind o lentilă cu convergenţa C = 4 dioptrii, trebuie obţinută imaginea unui obiect mărită de β = 5 ori. La ce 

distanţă în fata lentilei trebuie aşezat obiectul?  

 

16. O lentilă biconvexă are razele de curbura egale şi indice de refracţie n=1 ,5. Care va fi mărirea liniară pentru un 

obiect aflat faţă de lentilă la o distanţă de k = ori mai mare decât raza de curbură? 

 

17.O sursă de lumină punctiformă descrie un cerc de rază. r într-un plan perpendicular pe axul optic al unei lentile având 

convergenţa C iar imaginea sa descrie pe un ecran un cerc cu raza R. La ce distanţă de lentilă se află ecranul?  

 

18. Cu ajutorul unui aparat al cărui obiectiv are distanţa focală f = 13 mm se fotografiază un automobil aflat în mişcare 

cu viteza v = 72 km/h la distanta x1 = 26 m. Cât trebuie să fie timpul de expunere pentru ca deplasarea conturului 

imaginii pe peliculă să nu depăşească valoarea s = 0,05 mm?  

 

19. 0 lentilă convergentă are distanţa focală f = 18 cm. Imaginea unei surse punctiforme se află la distanţa x2 = 12 cm de 

lentilă şi la h = 5 cm de axul optic principal al acesteia. Unde se află sursa?  

 

20. 0 lentila cu distanţa focală f = 4 cm formează pe un ecran imaginea  unui punct aflat pe axul său la distanta x1 = 12 

cm de lentilă. Cu cât se va deplasa imaginea dacă lentila este coborâtă cu d = 3 cm faţă de poziţia sa iniţială?  

 

21. Imaginea unei surse punctiforme se află la distanţa x2 = 8 cm de lentilă şi la h = 2 cm sub axul optic principal al 

acesteia. La ce distanţă de lentilă trebuie plasat un ecran având dimensiunile jumătăţii superioare a lentilei pentru ca 

imaginea sursei să dispară? Lentila are diametrul D = 10 cm şi distanţa focală f= 5 cm.  

 

22. 0 sursa punctiformă de lumină se află pe axul optic la distanţa x1 = 6 cm de o lentilă cu distanţa focală f = 5 cm, care 

formează imaginea sa pe un ecran. Se taie lentila de-a lungul unui diametru şi se aşează cele doua jumătăţi identice la 

distanţa d = 1 cm una de cealaltă, simetric faţă de axul optic al lentilei iniţiale. Să se determine distanţa dintre cele două 

imagini ale sursei pe ecran.  

 

23. Să se construiască imaginea unui obiect liniar paralel cu axul optic principal al unei lentile convergente, aflat 

dincolo de planul său focal.  

 

24. De-a lungul axului optic al unei lentile convergente cu distanţa focală f = 12 cm se află un obiect liniar ale cărui 

extremităţi se găsesc faţă de lentilă la distanţele a = 17,9 cm, respectiv b = 18,1 cm. Să se determine mărirea liniară dată 

de lentilă.  

 

25. Distanţa de la un obiect la o lentilă şi de la aceasta la imagine sunt aceleaşi, egale cu a = 50 cm. Se deplasează 

obiectul cu d = 20 cm spre lentilă. De câte ori imaginea va fi mai mare decât în primul caz?  

 

26. Distanta dintre un obiect şi imaginea sa reală obţinută cu o lentilă convergentă este d = 25f /4, unde f este distanţa 

focală a  lentilei. Să se afle distanţele de la obiect şi de la imagine la lentilă, în funcţie de f.  



 

27. Care este distanţa minimă dintre un obiect şi imaginea sa reală obţinută cu o lentilă convergentă având distanţa 

focală f?  

 

28. Cu ajutorul unei lentile se obţin imagini ale unui obiect pe un ecran. Atunci când obiectul se află la distanţa x1 = 8,5 

m de lentilă, imaginea are înălţimea y2' = 13,5 mm, iar dacă se află la x1" = 2 m, înălţimea imaginii este y2" = 60 mm. Să 

se afle distanţa focală a lentilei.  

 

29. Un obiect are înălţimea y1 = 5 cm, iar imaginea sa obţinută cu ajutorul unei lentile pe un ecran are înălţimea y2' = 15 

cm. Se îndepărtează obiectul cu d = 1,5 cm de lentilă. Menţinând lentila fixă, se deplasează ecranul până când se obţine 

o nouă imagine clară a obiectului, având înălţimea y2" = 10 cm. Să se determine distanţa focală a lentilei.  

 

30. Un obiect se află la distanţa d1 = 10 cm în faţa focarului unei lentile convergente, iar ecranul pe care se formează 

imaginea sa la distanta d2 = 40 cm dincolo de celălalt focar. Să se afle distanţa focală a lentilei şi mărirea dată de lentilă 

în această situaţie.  

 

31. Distanţa dintre un obiect şi un ecran este L = 3,75 m. Intre ele se deplasează o lentilă convergentă care formează, în 

poziţii diferite, două imagini clare ale obiectului pe ecran. Să se afle distanţa focală a lentilei, ştiind că între cele două 

poziţii există distanţa d = 75cm.  

 

32. Între un obiect şi un ecran, fixe, se deplasează o lentilă cu ajutorul căreia se obţin două imagini clare ale obiectului, 

având înălţimile y2', respectiv y2". Să se afle înălţimea obiectului.  

 

33. Intre cele doua poziţii în care o lentilă formează imagini clare ale unui obiect pe un ecran este o distanţă d = 40 cm. 

Distanta dintre obiect şi ecran este L = 60 cm. Să se determine raportul înălţimilor celor două imagini.  

 

34. Distanţa dintre două surse punctiforme de lumină este d = 24 cm. Unde trebuie aşezată o lentilă convergentă cu 

distanţa focală f = 9 cm, astfel încât imaginile celor două surse să se formeze în acelaşi punct?  

 

35. Între doua surse punctiforme de lumină se afla o lentila divergentă cu distanţa focală f = 12 cm, care împarte distanţa 

dintre surse în raportul k = 2. Care este distanţa dintre cele două surse, dacă distanta dintre imaginile lor formate de 

lentilă este d = 7,8 cm?  

 

36. 0 lentilă convergentă formează pe un ecran imaginea unui obiect marita de β1 = 5 ori. Se apropie ecranul de obiect 

cu d = 0,5 m şi, deplasând şi lentila, se obţine o nouă imagine clară a obiectului, în mărime naturală. Să se afle 

convergenţa lentilei şi distanţa iniţială dintre obiect şi ecran.  

 

37. Două lentile convergente cu distanţele focale f1 = 5 cm şi f2 = 3 cm au acelaşi ax optic. Cat trebuie să fie distanţa 

dintre lentile pentru ca un fascicul de raze paralele care cade pe una dintre ele să iasă din cealaltă tot paralel?  

 

38. O sursa luminoasă punctiformă se afla pe axul optic al unei lentile cu distanţa focală f = 3 cm, la distanta x1 = 4 cm 

de centrul optic al acesteia. De cealaltă parte, la d = 3 cm, se afla o lentilă identică cu prima. Cele două lentile au acelaşi 

ax optic. Unde se va forma imaginea sursei de lumină?  

 

39. Doua lentile cu distanţele focale f1 = 12 cm şi f2 = 15 cm se găsesc la distanţa d = 36 cm una de cealaltă. Un obiect 

se află la distanţa x1 = 48 cm de prima lentilă. Unde se va forma imaginea sa?  

 

40. Un obiect se află la distanţa x1 = 20 cm de o lentilă cu distanţa focală f = 10 cm. De cealaltă parte, la d = 30 cm, se 

afla o altă lentilă cu distanţa focală f2 = 12,5 cm. Să se afle poziţia imaginii şi mărirea dată de sistem.  
 

41. Imaginea unei surse de lumină îndepărtată este proiectată pe un ecran cu ajutorul unei lentile cu distanţa focală f1 = 

20 cm. Intre aceasta şi sursă, la distanţa d = 10 cm, se aşează o a doua lentilă, cu distanţa focală f2 = 30 cm. Cu cât 

trebuie deplasat ecranul pentru a obţine din nou o imagine clară a sursei?  
 

42. O sursă de lumină se găseşte la distanţa x1=35 cm de o lentilă convergentă cu distanţa focală f1=20 cm. De cealaltă 

parte la d=38 cm se află o lentilă divergentă cu distanţa focală f2=- 12 cm. Unde se va forma imaginea sursei? 
 



43. O lentila cu convergenţa C1 = 4 dioptrii formează pe un ecran imaginea unui obiect aflat la distanta x1 = 30 cm faţă 

de o lentilă. Între aceasta şi ecran, la d = 1,2 m de ea, se aşează o altă lentilă, având convergenţa C2 = -1 ,25 dioptrii şi 

acelaşi ax optic. Cu cât şi în ce sens trebuie deplasat ecranul pentru a obţine din nou o imagine clară a obiectului?  
 

44. Doua lentile convergente identice, având distanţa focală f, se afla la distanţa a una de cealaltă. Axele lor optice, 

paralele, se află tot la distanţa a. Pe axul optic al uneia dintre lentile, la distanţa 2f de aceasta, se aşează o sursa 

punctiformă de lumină. Să se afle distanţa de la sursă la imaginea sa formată de cele două lentile.  
 

45. 0 lentilă convergentă formează pe un ecran imaginea unui obiect perpendicular pe axul său optic. Se aşează între 

lentilă şi ecran o lamă de sticlă cu feţele plane şi paralele, având grosimea d = 3 cm şi indicele de refracţie n = 1 ,5. Să 

se afle cu cât trebuie deplasat ecranul astfel încât pe el să apară din nou imaginea clară a obiectului.  
 

46. O sursă luminoasă se află pe axul optic al unei lentile convergente, la o distanţă faţă de lentilă egală cu dublul 

distanţei focale a acesteia. Dincolo de lentilă se află o oglindă plană perpendiculară pe axul optic. La ce distanţă faţă de 

lentilă trebuie aşezată oglinda pentru ca razele reflectate de ea, trecând din nou prin lentilă, să devină paralele?  
 

47. Un fascicul paralel de raze de lumină cade pe o lentilă şi apoi pe o oglindă concavă cu distanţa focală f2=24 cm, 

aflată la d=32 cm de lentilă. Cât trebuie să fie distanţa focală a lentilei pentru ca razele reflectate de oglindă să dea o 

imagine reală a sursei la distanţa x2’= 6 cm de oglindă?  
 

48. Unei lentile plan-concave cu raza de curbură R=50 cm  şi indicele de refracţie n=1,5 i se argintează faţa concavă. De 

partea plană a lentilei, la distanţa x1=10 cm de ea , se aşează un obiect. La ce distanţă se va forma imaginea şi care este 

mărirea dată de sistem?  
 

49. Unei lentile plan-convexe cu raza de curbură R=60 cm  şi indicele de refracţie n=1,5 i se argintează faţa concavă. De 

partea plană a lentilei, la distanţa x1=25 cm de ea , se aşează un obiect. La ce distanţă se va forma imaginea şi care este 

mărirea dată de sistem? 

 

50. O lentilă concav-convexă are distanţa focală f=18 cm. Se argintează faţa sa concavă, care are raza de curbură R=40 

cm. Lumina care vine de la o sursă punctiformă cade pe faţa convexă a lentilei şi, reflectându-se pe faţa argintată, 

formează imaginea sursei de aceeaşi parte a lentilei. La ce distanţă de lentilă trebuie să se aşeze sursa, astfel încât 

imaginea sa să se formeze în acelaşi punct? 

 

 

 


