
Temat: Wady wzroku. Przyrządy optyczne.

Przypomnienie budowy oka

Soczewka – skupia światło na siatkówce
siatkówka - „ekran” na którym powstaje obraz obserwowanych przedmiotów
źrenica – otwór w rogówce, którego średnica ulega zmianie w zależności od ilości 
światła wpadającego do oka
Zjawisko akomodacji – zmiana krzywizny soczewki powodująca zmianę jej ogniskowej – 
światło skupia się na siatkówce niezależnie od odległości obserwowanego przedmiotu  - 
widzimy jego ostry obraz

Powstawanie obrazów w zdrowym oku – promienie świetlne skupiają się w takiej 
odległości za soczewką, że ostry obraz widzianego przedmiotu powstaje dokładnie na 
siatkówce. 



Powstawanie obrazów w oku krótkowzrocznym 

Krótkowzroczność to wada polegająca na skupianiu promieni świetlnych w takiej 
odległości, że ostry obraz przedmiotu powstaje przed siatkówką. Można ją skorygować za 
pomocą okularów lub szkieł kontaktowych. W takim wypadku potrzebna jest soczewka 
rozpraszająca o ujemnej zdolności skupiającej (tzw. minusy).

Powstawanie obrazów w oku  dalekowzrocznym

Dalekowzroczność to wada polegająca na skupianiu promieni świetlnych w takiej 
odległości , że ostry obraz przedmiotu powstaje za siatkówką. Można ją skorygować za 
pomocą okularów lub szkieł kontaktowych. W takim wypadku potrzebna jest soczewka 
skupiająca o dodatniej zdolności skupiającej (tzw. plusy).

Astygmatyzm

Zdrowe oko
Prawidłowe oko człowieka zbudowane jest w ten sposób, że na siatkówce otrzymywany 
jest ostry obraz obserwowanego przedmiotu. Jest to możliwe dzięki takiej budowie oka, 
która zapewnia skupianie wszystkich promieni świetlnych wpadających do oka w jego 
ognisku. 



Astygmatyzm (niezborność rogówkowa) jest wadą polegającą na zniekształceniu 
widzenia wskutek niesymetryczności rogówki oka. Jeżeli promień krzywizny rogówki oka w
płaszczyźnie pionowej jest inny niż w płaszczyźnie poziomej, to promienie świetlne 
padające na różne części rogówki załamywane są w różnym stopniu. Powoduje to, że 
widziany obraz  jest nieostry. Często zdarza się, że gdy obserwujemy znak krzyżyka, 
widzimy ostro tylko jedno jego ramię - pionowe lub poziome. Taki astygmatyzm nazywa się
regularnym, a oko takie posiada dwie ogniskowe. 
Aby skorygować taką wadę stosuje się okulary z soczewkami cylindrycznymi. 

Przyrządy optyczne.

1. Aparat fotograficzny

OKO                       APARAT

SOCZEWKA SOCZEWKI OBIEKTYWU

ŹRENICA PRZESŁONA

SIATKÓWKA FILM W APARACIE

ZJAW. 
AKOMODACJI

USTAWIANIE OSTROŚCI 
PRZEZ ZMIANĘ 
ODLEGŁOŚCI POMIĘDZY
SOCZEWKAMI A FILMEM



2. Lupa

3. Mikroskop.

4. Luneta.



5. Teleskop astronomiczny.


