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Sarcini de lucru: 

- De citit lecția ”Instrumente optice” din manual de la paginile:125-138 

- De scris pe caiet noțiunile de la fișa 1 și de rezolvat fișa 2 

- De trimis rezolvarea  Fișei 2 (numele elevului și clasa) la adresa de e-mail : 

marinela_juverdeanu@yahoo.com 

 

Fișa 1 -INSTRUMENTE OPTICE 

 Instrumentul optic -ansamblu de lentile , oglinzi şi diafragme cu ajutorul cărora 

obţinem imagini ale diferitelor obiecte. 

 Unele instrumente optice dau imagini reale ale obiectelor: 

 Ochiul , aparatul de fotografiat şi aparatul de proiecţie; 

 Altele dau imagini virtuale ale obiectelor: 

Lupa , microscopul , luneta şi telescopul 

APARATUL FOTOGRAFIC 

 

 

 

 

 

Diafragma - are rolul pupile; 

Obiectivul –are rolul cristalinului; 

Teleobiectivul –este sistemul de acomodare cu distanţa, realizat prin 

îndepărtarea sau apropierea obiectivului; 

Filmul –are rolul retinei 

 Obturatorul-asigură reglarea timpului de expunere la lumină. 

 Mărirea liniară transversală:   

 Unde :  f este distanţa focală a obiectivului 

 x este distanţa de la obiect la focarul obiectivului 

f
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MICROSCOPUL 

 Instrument optic pentru formarea imaginii unor obiecte foarte mici. 

 Compus din două sisteme optice aflate pe aceeaşi axă optică: 

 Obiectivul -formează imagine reală,răsturnată şi mărită. 

 Ocularul –formează o imagine virtuală,dreaptă şi mult mărită (are 

rolul unei lupe) 

 Obiectul situat în apropierea focarului. 

 

Alcătuirea microscopului: 

 

 

 

 



3 
 

Fişă de lucru Nr.2- Instrumente optice – clasa a VIII – a 

 

I. Alege răspunsul corect: 

1) Un aparat fotografic este format din următoarele elemente funcţionale: 

a) obiectiv; 

b) ocular; 

c) camera obscură; 

d) filmul fotografic; 

e) sistemul de vizare. 

 

2) Aparatul fotografic: 

a) este un instrument optic care formează o imagine reală a unui obiect; 

b) este un instrument optic care formează o imagine virtuală a unui obiect; 

c) are obiectivul format din mai multe lentile cu o comportare asemănătoare unei lentile 

divergente; 

d) are obturatorul situat în zona de expunere; 

e) expunerea filmului determină provocarea unor reacţii chimice. 

 

3) Prin developare se urmăreşte: 

a) fotografierea obiectelor;  

b) expunerea filmului la lumină; 

c) evidenţierea imaginilor pe film; 

d) sensibilizarea filmului la lumină; 

e) fixarea filmului. 

 

4) Un microscop este alcătuit din mai multe elemente funcţionale: 
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a) obiectiv; 

b) ocular; 

c) mărirea liniară; 

d) obturatorul; 

e) sistemul de vizare. 

 

5) Care parte a microscopului are rol de lupă: 

a) obiectiv; 

b) ocular; 

c) iluminatorul; 

d) obturatorul; 

e) sistemul de vizare. 

 

6) Cum este imaginea finală obținută cu microscopul: 

a) reală, răsturnată și mărită 

b) virtuală, dreaptă și mărită 

c) virtuală, răsturnată  și mărită 

d) reală, dreaptă și mărită 

e) reală, răsturnată și micșorată 

 

 


