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1 Uvod 
 
Učni načrt v osnovni šoli se je leta 1998 zelo spremenil. Tako so optiko, ki je prej spadala k 
predmetu fizika dodali k naravoslovju. V okviru tega predmeta so biološke, kemijske in 
fizikalne vsebine povezane med sabo. Med fizikalne vsebine, ki jih najdemo v naravoslovju, 
spadajo: tokovi in energija, barve, zvok, svetloba in valovanje [1]. 
 
Optiko spoznajo pri učni temi svetloba v sedmem razredu osnovne šole, kjer obravnavajo 
svetila in osvetljena telesa, odboj in lom svetlobe, leče in preslikave ter človeško oko. Zelo 
velik problem je nazornost in vidnost demonstracijskih poskusov iz optike. Učilnice so 
velikokrat neprimerne za demonstracijo poskusov, saj nimajo ustrezne zatemnitve, zato se 
učitelji velikokrat izognejo poskusom iz optike. Poskusi v optiki pa lahko zelo pripomorejo k 
razumevanju optičnih pojavov, ki so za nekatere učence še dokaj nerazumljivi. 
 
V osnovni šoli bi morali predstaviti predvsem naslednje demonstracijske poskuse: 
 

• opazovanje svetlobnega žarka pri odboju na meji dveh snovi, 
• opazovanje loma na meji dveh snovi, 
• opazovanje svetlobnih žarkov pri prehodu skozi zbiralno in razpršilno lečo. 

 
Problem nazornosti in eksperimentalno opremljenost učilnic je odpravila zbirka Kvant optic, 
ki jo bom podrobneje predstavila v seminarju. Ta zbirka je oblikovana posebej za preproste in 
jasne demonstracije o geometrijski optiki. Z njo lahko predstavimo vse demonstracijske 
poskuse, ki so predpisani v osnovni šoli in pri tem ne potrebujemo posebej opremljenih 
učilnic. V seminarju bom podrobneje predstavila osnovne demonstracijske poskuse, ki so 
naslednji: 
 

• odboj svetlobe na ravnem zrcalu, 
• odboj svetlobe na konkavnem in konveksnem zrcalu, 
• lom svetlobe na konkavnih in konveksnih lečah, 
• model normalnega, kratkovidnega in daljnovidnega človeškega očesa. 
 

Poleg teh osnovnih poskusov, ki jih bom predstavila v seminarju, lahko izvedemo še nekoliko 
zahtevnejše, kot so npr: fotoaparat, Galilejev teleskop, Keplerjev teleskop, optično vlakno,… 
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2 Predstavitev zbirke Kvant optic 
 
Zbirka je bila narejena za lažje in bolj nazorno razumevanje optičnih pojavov in optičnih 
naprav. V sami zbirki najdemo (slika 1) [2]: 

1. Magnetna tabla. Magnetno tablo lahko poljubno prestavljamo in prenašamo tako da 
lahko poskus opravimo kjerkoli. 

2. Leče. V zbirki najdemo štiri bikonveksne, eno bikonkavno, dve plankonveksni in eno 
plankonkavno lečo.   

3. Zrcala. V zbirki je ravno, konkavno in konveksno zrcalo. 
4. Laser. Laserji, ki se uporabljajo v tej zbirki imajo valovno dolžino 635 nm in moč 1 

mW. V škatli je 5 laserjev, ki dajo pet jasno vidnih vzporednih žarkov. Z laserji bolje 
prikažemo različne poskuse, kot se to da s klasičnimi žarnicami. Poleg tega je možna 
demonstracija, kjer poteka žarek skozi več optičnih elementov. Takšna rešitev 
omogoča učinkovite demonstracije in pripravo osnovnih, temeljnih poskusov iz optike 
[2]. 

 

 
 

Slika 1. Vsebina optične zbirke Kvant optic [2] 
 

 
Optična zbirka Kvant optic dopušča zelo dobre demonstracije in vizualno razumevanje 
naslednjih optičnih pojavov [2]: 

• odboj svetlobe na ravnem, konkavnem in konveksnem  ogledalu,  
• prehod svetlobe skozi konkavne in konveksne leče; vpliv ukrivljenosti na goriščno 

razdaljo,       
• predstavitev modela človeškega očesa, 
• prikaz popolnega odboja, fotoaparat, optično vlakno. 
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3 Odbojni zakon 
Ko svetloba zadene ob oviro, se od nje odbije. To lahko najlepše opazujemo na gladkih 
površinah, kot so npr. zrcala, saj se od njih odbije skoraj vsa svetloba. Svetloba naj pod nekim 
kotom pada na ravno zrcalo. Žarku vpadne svetlobe pravimo vpadni žarek. Kot med vpadnim 
žarkom in pravokotnico na zrcalo (vpadna pravokotnica) imenujemo vpadni kot. Svetloba se 
od ravnega zrcala odbije tako, da odbiti žarek z vpadno pravokotnico oklepa  kot, ki je enak 
vpadnemu kotu. 

3.1 Ravno zrcalo 
Z uporabo ravnega zrcala in podlage z označenimi koti lahko v zbirki Kvant optic nazorno 
pokažemo, da je vpadni kot enak odbojnemu kotu. To, da sta vpadni ( vpϕ ) in odbojni ( odϕ ) 

kot enaka, imenujemo odbojni zakon (slika 2). 
 

 
 
Slika 2. Odboj na ravnem zrcalu. S podlogo, na kateri je kotomer, preverimo odbojni zakon 
ter odčitamo vrednosti °±°= 140vpϕ in °±°= 140odϕ . 

3.2 Konkavno zrcalo 
Odbojni zakon velja tudi pri konkavnem zrcalu. Oglejmo si krogelno konkavno zrcalo. To je 
tako, ki ima obliko dela krogle s polmerom R. Lastnost takega zrcala je, da vzporedni snop 
svetlobe zbere v eni točki, ki ji pravimo gorišče zrcala F. 
V zbirki Kvant optic lahko nazorno vidimo, da se žarki odbijejo od konkavnega zrcala in se 
zberejo v eni točki (slika 3). S snopom petih vzporednih žarkov, kjer sredinski žarek 
predstavlja optično os, je slika zelo jasno vidna. Optična os je os, ki poteka skozi središče 
zrcala. 
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Slika 3. Odboj na konkavnem zrcalu; žarki se od zrcala odbijejo in se zberejo v gorišču F, f je 
goriščna razdalja zrcala, sredinski žarek pa predstavlja optično os.  
 
Učenci si lahko na bel papir obrišejo zrcalo, označijo snop vpadnih in odbitih žarkov. Nato 
narišejo lokalno vpadna ravnino, ki je tangenta na zrcalo. Potem narišejo lokalno vpadno 
pravokotnico, označijo vpadni in odbojni kot ter preverijo, da velja odbojnivpadni ϕϕ = . 

 

 
 
Slika 4. Preverjanje odboja na ravnem zrcalu; polna rumena črta predstavlja lokalno vpadno 
ravnino, ki je tangenta oziroma dotikalnica na zrcalo, črtkana rumena črta predstavlja lokalno 
vpadno pravokotnico in spet velja odbojni zakon. 

3.3 Konveksno zrcalo 
Pri konveksnem zrcalu se žarki od predmeta na zrcalu razpršijo. Ko odbite žarke podaljšamo, 
dobimo na optični osi navidezno gorišče F . Da velja odbojni zakon, preverimo na enak 
način, kot pri konkavnem zrcalu (slika 4). 
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Slika 5. Odboj na konveksnem zrcalu; polne črte: smeri vpadnih in odbitih žarkov; črtkane 
črte: podaljški odbitih žarkov se sekajo v navideznem gorišču F,  f  je goriščna razdalja.   

4 Lomni zakon 
Ko svetloba prehaja iz enega sredstva v drugo, se ji pri tem spremeni hitrost in tudi smer  
širjenja. Ta pojav imenujemo lom svetlobe (slika 6). Če npr. svetloba prehaja iz zraka, ki je 
optično redkejši, v steklo, ki je optično gostejše, se lomi k vpadni pravokotnici. Lomni kot je 
manjši od vpadnega. Ob prehodu iz optično gostejšega v optično redkejše sredstvo pa se 
svetloba lomi vstran od  vpadne pravokotnice (lomni kot je večji od vpadnega) [4]. 
 
Z zbirko Kvant optic lom prikažemo pri prehodu skozi planparalelno ploščo. Ko svetloba 
vpade na steklo, se odbije po odbojnem zakonu, nekaj pa se je lomi. Opazujemo lahko lom v 
optično gostejšo snov, torej v steklo. Opazimo, da je vpadni kot α  večji od lomnega kota β . 
Žarek se lomi k vpadni pravokotnici. Na spodnji strani planparalelne plošče pa opazujemo 
lom v optično redkejšo snov - zrak. Del svetlobe, se po odbojnem zakonu odbije nazaj v 
steklo. Lomljeni žarek pa se odkloni stran od vpadne pravokotnice, torej je na spodnji ploskvi 
vpadni kot manjši od lomljenega kota ( β <α ). 
 
Iz izmerjenega vpadnega in lomnega kota lahko izračunamo lomni količnik za steklo. Izračun 
velja omeniti v srednji šoli. Iz slike odčitamo vpadni kot °±°= 145α in lomni kot 

°±°= 127β , ter iz lomnega zakona βα sinsin 21 nn =  izračunamo lomni količnik za steklo 

in dobimo 08,056,12 ±=n .  
 
Svetloba se tudi po prehodu skozi planparalelno ploščo, kjer se dvakrat lomi, razširja v vpadni 
smeri. Torej planparalelna plošča samo vzporedno premakne žarke. Za koliko se žarek pri 
prehodu skozi ploščo vzporedno premakne, je odvisno od lomnega količnika stekla in od 
debeline plošče. 
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Slika 6. Lom svetlobe pri prehodu skozi planparalelno ploščo; lom v optično gostejšo snov na 
zgornji ploskvi in lom v optično gostejšo snov na spodnji ploskvi; oranžna črtka črta je 
podaljšek vpadnega žarka: zelena črtkana črta je vpadna pravokotnica. 
 

4.1 Konveksne leče 
Konveksne ali izbočene leče so na sredini debelejše kot na robu. Žarki, ki vpadajo na lečo 
vzporedno z optično osjo, se po lomu na srednji in zadnji ploskvi leče sekajo v točki F na 
optični osi, ki jo imenujemo gorišče leče (slika 7). 
 

 
 

Slika 7. Lom svetlobe na konveksni leči 
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Goriščna razdalja je mera za optično lomljivost leče. Čim krajša je, tem močneje leča lomi 
žarke; odvisna je od krivinskih polmerov obeh mejnih ploskev ter od lomnih količnikov leče 
in okolice. Debela leča iz snovi z velikim lomnim količnikom ima manjšo goriščno razdaljo, 
kot ploska leča. 
 
Pri poskusu z zbiralno lečo opazimo tudi napako leče: žarki, ki so bolj oddaljeni od optične 
osi imajo krajšo goriščno razdaljo od tistih, ki so bližje optični osi. To imenujemo sferična 
aberacija. Na sliki žal ni vidno, se pa lepo vidi pri samem poskusu z zbirko Optic kvant. 
Zelo dobro, se pri lečah, v zbirki Kvant optic, vidi dvakratni lom (slika 8). Na levi strani 
imamo lom v optično gostejšo snov, na desni strani pa lom v optično redkejšo snov. Rezultat 
tega je, da se žarek preusmeri. Če narišemo podaljške vpadnega in izhodnega žarka, vidimo 
da presečišče leži na lomni ravnini. Lomna ravnina je tisto, kar rišemo pri konstrukciji 
preslikav in od tam merimo goriščno razdaljo.   
 

 
 
Slika 8. Lom svetlobe na konveksni leči; polna zelena črta: lomna ravnina, F:gorišče, f: 

goriščna razdalja, zeleni črtkani črti: podaljška vpadnega in lomljenega žarka. 
 

4.2 Konkavne leče 
Konkavne leče so v sredini tanjše kot ob robu. Ker žarke razpršujejo, nimajo pravega gorišča. 
Žarki, ki padajo na lečo vzporedno z optično osjo, se po lomu v leči razpršijo tako, kot da 
izhajajo iz navideznega gorišča F. Pravimo, da ima konkavna leča negativno goriščno 
razdaljo; navidezno gorišče F je od lomne ravnine oddaljeno -f. 
 
Pri poskusu z razpršilno lečo se lepo vidi, da se po lomu v leči žarki razpršijo, in če narišemo 
podaljške lomljenih žarkov dobimo gorišče leče (slika 9). Na sliki opazimo tudi, da sprednja 
stran leče deluje kot vbočeno zrcalo. 
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Slika 9. Lom svetlobe na konkavni leči; zelene črtkane črte: podaljški žarkov; F: gorišče leče; 
f : goriščna razdalja. 

4.3 Model človeškega očesa 
Oko je zelo zapletena optična naprava. Svetlobni žarki pridejo do mrežnice skozi prozorno 
roženico, zenico, lečo in steklovino. Ko gredo svetlobni žarki skozi te očesne dele, se lomijo, 
tako da nastane na mrežnici zmanjšana in obrnjena slika predmeta, ki ga gledamo. 
 
Mrežnica je iz celic, imenovanih paličice in čepki (slika 10), ki so občutljivi na svetlobo [6]. 
Te celice spremenijo svetlobni signal v električnega, ki potem potuje po vidnem živcu v 
možgane. Človeško oko lahko prilagodi lečo tako, da nastanejo na mrežnici slike različno 
oddaljenih predmetov. Pri gledanju v daljavo je leča bolj sploščena in zato manj lomi 
svetlobne žarke. Čim bližje je predmet, tem bolj se leča zaobli in zato močneje lomi svetlobo. 
V starosti je leča vedno manj prožna, tako da bližnjih predmetov ne moremo več videti jasno.  
 

 
 

Slika 10. Shema človeškega očesa [4] 
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V zbirki lahko predstavimo model normalnega človeškega očesa (slika11), kratkovidno (slika 
12) in daljnovidno oko (slika 13). Treba pa je poudariti, da je v modelu samo ena leča, pred 
lečo in za lečo imamo zrak, oko pa je bolj zapleteno. Kot leča deluje še roženica, potem je v 
očesu tekočina, ki ima lomni količnik približno tak kot voda. 
 

 
 

Slika 11. Model normalnega človeškega očesa 
 
Pri kratkovidnem očesu (slika 12) se zelo oddaljeni predmeti preslikajo pred mrežnico. To se 
zgodi, če očesni optični sistem premočno lomi svetlobo (premajhna goriščna razdalja) ali če je 
očesno zrklo predolgo. Kratkovidnost očesa omilimo z razpršilno lečo, ki žarke nekoliko 
razprši, da se zberejo na mrežnici [5]. 
 

              
a)                                                                 b) 
 
Slika 12. Model kratkovidnega očesa. a) Kratkovidno oko iz zbirke Kvant optic; b) Korekcija 
kratkovidnega očesa z razpršilno lečo. 
 
Oko je daljnovidno, če očesni optični sistem premalo lomi svetlobo (prevelika goriščna 
razdalja), tako da slika nastane za mrežnico (slika 13). Daljnovidnemu očesu pomagamo z 
dodatno zbiralno lečo, ki zbere žarke na mrežnici [5]. 
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a)                                                                     b) 
 
Slika 13. Model daljnovidnega očesa. a) Daljnovidno oko iz zbirke Kvant optic ; b) Korekcija 
daljnovidnega očesa z zbiralno lečo. 

5 Zaključek 
V optični zbirki Kvant optic lahko predstavimo osnove optike, ki jih potrebujemo za kasnejše 
razumevanje bolj zapletenih optičnih naprav. Zelo primerna je za predstavitve v osnovni šoli. 
Za laserje je značilna velika svetlost na intervalu valovne dolžine. Zato tudi zatemnitev 
učilnice ni ključnega pomena. 
 
Predstavljena zbirka vsebuje zbiralne in razpršilne leče, konkavna in konveksna zrcala, ravno 
zrcalo, pravokotno prizmo in optično vlakno, tako je poskusov, ki jih lahko napravimo zelo 
veliko. V seminarju sem predstavila, katere osnovne poskuse lahko predstavimo pri pouku v 
osnovni šoli. Poleg predstavljenih, lahko naredimo še poskus z optičnim vlaknom, 
predstavimo Galilejev teleskop, Keplerjev teleskop, fotoaparat, … 
 
Zbirka je primerna  za naravoslovne dneve in za dodatni pouk fizike. Učencem bo tako optika 
postala zanimivejša in užitek jim bo tudi delo z zbirko Kvant optic. 
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