
- Laboratorium: Optyka geometryczna i falowa  – (sala K-32,pow. 93 m
2
, wyposażona w 

klimatyzację, tablicę białą i całkowite zaciemnienie na stałe).  

W ramach pracowni dydaktycznej realizowane są ćwiczenia z zakresu optyki geometrycznej i 

falowej oraz fizyki współczesnej mające na celu praktyczne zdobywanie wiedzy z zakresu 

podstawowych zjawisk optycznych. Tematyka ćwiczeń laboratoryjnych obejmuje 

doświadczenia skorelowane z treściami kształcenia realizowanymi na wykładach i 

ćwiczeniach z przedmiotów Fizyka I i Fizyka II. Jednocześnie wprowadzane są zagadnienia z 

fizjologii widzenia: niewielka zdolność zmysłów do bezwzględnego skalowania bodźców i 

duża czułość względnego porównywania bodźców (ćw. 41), różna czułość oka na 

poszczególne barwy (ćw. 42), zależność wrażeń świetlnych od kwadratu amplitudy (ćw. 45), 

nieczułość oka na polaryzację światła (ćw. 45), fizjologia widzenia barwnego (ćw. 47), 

porównywanie jakości widmowej różnych źródeł światła (ćw. 47), odbieranie obrazu 

pozornego przez tworzenie się obrazu rzeczywistego na siatkówce oka (ćw. 48).  

 

Wymienione doświadczenia są wykonywane z wykorzystaniem zestawów pomiarowych 

opartych na ławach optycznych z podziałką, na których są instalowane przyrządy optyczne 

typu źródła światła (żarówki, świetlówki, LED, lampa sodowa, rurki Plückera, lasery), 

soczewki, refraktometr, mikroskopy z czujnikami zegarowymi przemieszczenia, siatki 

dyfrakcyjne, szczeliny do dyfrakcji, interferometr, polaryzatory, spektroskop, fotorezystor, 

detektory promieniowania widzialnego. 

Ćwiczenia obejmują następujące tematy: 

ćw. nr 40 Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. Wyznaczanie charakterystyki fotooporu 

ćw. nr 41 Wyznaczanie natężenia nieznanego źródła światła za pomocą fotometru 

ćw. nr 42 Wyznaczanie współczynnika sprawności świetlnej źródła światła 

ćw. nr 44 
Wyznaczanie względnego współczynnika załamania światła dla przeźroczystego 
ośrodka przy pomocy mikroskopu 

ćw. nr 45 
Sprawdzanie prawa Malusa. Wyznaczanie rozkładu natężenia światła 
spolaryzowanego 



ćw. nr 46 Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej  

ćw. nr 47 Badanie widma emisyjnego gazów. Wyznaczanie nieznanych długości fal 

ćw. nr 48 Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela 

ćw. nr 51 Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki metodą pierścieni Newtona 

ćw. nr 52 
Wyznaczanie stałej Rydberga, energii jonizacji i masy zredukowanej z widma 
atomu wodoru 

ćw. nr 53 Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy 

ćw. nr 55 Pochłanianie światła w cieczy 

 


