
OPTIKA GEOMETRIKOA SELEKTIBITATEAN 
 
(2010 ekaina B-P2) Proiektagailu baten leiar konbergenteak 15 cm-ko foku-distantzia du, eta 3,5 
cm-ko aldea duen diapositiba bateko irudia proiektatzen du leiarretik 5 m-ra dagoen pantaila batean.  

a) Kalkulatu leiarraren eta diapositibaren arteko distantzia.  S1 = - 0,155 m = - 15,5 cm 
b) Kalkulatu pantailako irudiaren handipena. AL = - 32,333;  y2 = 1- 1,13 m 
c) Marraztu eskematikoki irudiaren eraketa. 

 
(2008 uztaila) Argazki-kamera batek 12 dioptriako lente bat du objektibotzat. Kalkulatu: a) 
objektibotik irudirainoko distantzia, objektua 20 m-ra badago. b) Objektuak 1,5 m neurtzen baldin 
badu (altueran), zer tamaina du irudiak? c) Marraztu eskema bat izpien ibilbideekin. 

a) 82’9 cm; b)  0’622 cm 
 
(2001 uztaila) Diapositiba-proiektagailu baten lente hurbiltzaileak +15,0 cm-ko distantzia 
fokala du, eta 3,5 cm-ko zabalera duen diapositiba baten irudia 4,00 m lentearen aurrean 
dagoen pantailan proiektatzen du. A) Lentetik zein distantziara dago kokatuta diapositiba? b) 
Zein da proiektagailuak pantailan sortzen duen irudiaren handipena? c) Irudika bedi irudiaren 
sorrera a) 15’6 cm; b) -25’64 
 
(99 iraila berezia) Argazki kamara baten objektiboa 10 dioptriako lentea da.  

a) Argazki pelikularen (irudia gertatu behar den lekua, hain zuzen) zein distantziara egon beharko 
da objektiboa 12 m-ra dagoen objektuari argazkia egin nahi zaionean? 10’08 cm 

b) Negatiboa 3 cm-ko tamaina badu, zein da objektuaren tamainarik altuena? 3’6 m 
c) Egin izpien ibilbideen diagrama 

 
(1996 ekaina) Urmael baten hondoan, 1 m-tako sakoneran, norabide guztietan izpiak igortzen duen 
puntu argitsua aurkitzen da. urmaelaren gainazalean, zirkulu argitsua ikusten da, airera igarotzen diren 
izpi errefraktatuei esker. 

a) Marraztu, arrazonatuz, argi-izpien ibilbideak. 
b) Kalkula bedi zirkuluaren erradioa (1’134 m)    [Datua: Uraren errefrakzio-indizea = 4/3 ]. 

 
(95 ekaina) l0 cm-tako distantzia fokala duen lente bat daukan diapositiba-proiektagailu batek, lentetik 
2,5 m-tara dagoen pantailan irudia proiektazen du 

a) Zein lente-mota da?  
b) Marraz ezazu irudiaren eraketaren eskema 
c) Nolakoa da irudia? 
d) Zein da diapositibaren eta irudiaren arteko distantzia? 2’604 m 
e) Zein da handipena? – 24’04 

 f)   Zein da 35 mm-tako diapositiba baten ínudiaren zabalera?  841’4 mm 
  
GALDERAK 
 
Azal ezazu zein den luparen funtzionamendua, eta berak sortzen dituen irudien ezaugarriak 
analizatu. Ikusi ahal daitezke irudia hauek pantaila batean? (hiru bider) 
 
Azal ezazu begiaren funtzionamendua. Zer dira miopia eta hipermetropia deituriko akatsak? Nola 
zuzentzen dira? (hiru bider) 
 
Deskriba ezazu diapositiba-projektagailuaren funtzionamendua, irudien formazioaren eskema 
grafiko batez baliatuz. (bi bider) 
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Deskribatu gizakien begien funtzionamendu optikoa. Zer dira miopia eta hipermetropia ? Nola 
zuzentzen dira?. ( bi bider) 
 
Deskriba bedi argazki-makina baten funtzionamendua. 
 
Deskribatu mikroskopio optikoaren funtzionamendua. Nola kalkulatzen dira hadipenak? 
 
Deskribatu mikroskopio baten funtzionamendua, eta aztertu mikroskopioarekin sortzen diren irudien 
ezaugarriak. 
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