
 

PRZYKŁADOWE TEORETYCZNE PYTANIA EGZAMINACYJNE  

1) Napisać równanie Maxwella wyrażające prawo Ampera (indukcji Faraday’a, Gaussa dla pola 

elektrycznego, Gaussa dla pola magnetycznego). Opisać występujące w nim wielkości. Sformułować 

słownie to prawo. 

2) Korzystając z równań Maxwella dla próżni wyprowadzić równanie fali E-M. 

3) Podać ogólną postać harmonicznej fali płaskiej propagującej się w przestrzeni. Opisać występujące 

stałe. 

4) Podać ogólną postać harmonicznej fali sferycznej propagującej się w przestrzeni. Opisać 

występujące stałe. 

5) Naszkicować sposób generacji przybliżenia fali płaskiej w układzie optycznym. 

6) Określić wzorem wektor Poytinga. Podać jego interpretację fizyczną. 

7) Podać podstawowe przedziały widma fal E-M. Uporządkować je od najmniejszej do największej 

długości fali. 

8) Jak jest spolaryzowana fala odbita przy kącie padania Brewstera. 

9) Wyprowadzić wzory Stokesa. Zdefiniować występujące w nich wielkości. 

10) Dlaczego cienka bańka mydlana nie odbija światła. 

11) W jakich warunkach kartka papieru działa podobnie do lustra. 

12) Jaka fala załamana pojawia się przy zjawisku całkowitego wewnętrznego odbicia. Czym się ona 

charakteryzuje. 

13)  Jaki jest warunek rozchodzenia się modu prowadzonego w światłowodzie planarnym wg modelu 

ZYG-ZAK. 



14)  Od jakich parametrów i w jaki sposób zależy ilość modów prowadzonych w światłowodzie 

planarnym. 

15) Co to jest materiałowa dyspersja optyczna. Podać przykład jej występowania. 

16)  Dlaczego w telekomunikacji światłowodowej używa się źródeł światła o dużej monochromatyczności. 

17) Dlaczego w telekomunikacji światłowodowej używa się włókien jednomodowych. 

18)  Kiedy mówimy, że dwa punktowe źródła światła  są wzajemnie koherentne. 

19)  Do czego służy pierwsza pojedyncza szczelina w klasycznym doświadczeniu Younga. 

20)  Podać zasadę Huygensa-Fresnela. 

21)  Co to jest owal kartezjański? 

22)  Kiedy, zgodnie z równaniem soczewki cienkiej Gaussa, ogniskowe obrazowa i przedmiotowa są 

różne. 

23)  Jakie zwierciadło w ramach optyki geometrycznej formuje idealny rzeczywisty obraz rzeczywistego 

obiektu punktowego? Gdzie leżą takie punkty sprzężone? 

24) Podać warunki Maxwella dla idealnego układu obrazującego. 

25)  Dlaczego anteny satelitarne mają kształt paraboliczny? 

26) Korzystając z przybliżenia przyosiowego wyprowadzić równanie dla zwierciadła wklęsłego o 

promieniu krzywizny R. 

27)  Dlaczego wysokiej klasy teleskopy mają obiektywy zwierciadlane a nie soczewkowe? Podać dwa 

uzasadnienia. 

28)  Określić zalety lunety Galileusza w porównaniu z lunetą Keplera. 

29)  Podać zalety i wady obrazowania przy pomocy przyrządu  znanego jako Camera Obscura. 

30)  Co to jest plamka Poissona lub plamka Arago? 

31) Korzystając z całki dyfrakcyjnej Sommerfelda: 
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wyprowadzić wzór na całkę przyosiową Fresnela. 

32)  Napisać wzór określający dyfrakcyjną, przyosiową całkę Fresnela. Opisać występujące wielkości. 

33) Opisać koncepcję stref Fresnela. 

34)  Co to jest płytka strefowa Fresnela. Jak działa? Podać przykład jej zastosowania. 

35)  Od czego i w jaki sposób zależą rozmiary ogniska soczewki o aperturze kołowej. 

36)  Podać kryterium rozdzielczości Rayleigha przy oświetleniu niekoherentnym. 

37) W jakim celu stosuje się w mikroskopii olejki immersyjne? 

38)  Z jakich fal płaskich składa się wiązka bezdyfrakcyjna? 

39) Co to jest zjawisko samoobrazowania? Jakie obiekty rzeczywiste mają własności samoobrazowania 

się? 

40) Podać podstawy fizyczne hologramu Fresnela (zapis, odtworzenie, utworzone obrazy). 

41)  Czym różni się holografia syntetyczna od holografii klasycznej? 

42)  Czym różni się holografia cyfrowa od holografii klasycznej? 

43)  Jak powstają prążki interferencyjne jednakowego nachylenia i gdzie są zlokalizowane. 

44)  Jak powstają prążki interferencyjne jednakowej grubości i gdzie są zlokalizowane. 

45)  Narysować schemat interferometru Fizeau. Opisać jego części składowe. 

46)  Narysować schemat interferometru Michelsona. Opisać jego części składowe. 

47)  Jakiego rodzaju prążki interferencyjne obserwuje się w klasycznym interferometrze Michelsona, 

gdzie płaszczyzny zwierciadeł odbiciowych są wzajemnie prostopadłe? Jaki kształt mają te prążki? 

48)  Opisać zasadę pomiaru małych przesunięć w interferometrze Michelsona. 

49)  Opisać zasadę rozróżnienia w interferometrze Michelsona dwóch bliskich linii spektralnych o 

podobnych natężeniach. 



50) Co to jest kinoform? 

51) Na czym polega filtracja przestrzenna w układzie obrazującym 4f?  

52) Omówić dokładniej sposób realizacji i skutek wybranych dwóch spośród następujących filtracji 

przestrzennych: filtracja dolnoprzepustowa, filtracja górnoprzepustowa, blokowanie zerowej 

częstości przestrzennej, metoda kontrastu fazowego Zernike.  

 


