
OPTYKA ATMOSFERYCZNA – Zadania kwalifikacyjne

Zadanie 1 – Horyzont
Kandydat do WWW8, z oczami na wysokości h = 2m, stoi na wielkim, w miarę płaskim i 
pustym polu marchewek, rozciągającym się aż po horyzont. Oblicz, jak daleko znajduje się 
od niego horyzont. Możesz przyjąć współczynnik załamania powietrza n = 1. 

W  rzeczywistości  współczynnik  załamania  powietrza  zmienia  się  wraz  z  wysokością. 
Wyjaśnij  (nie musisz liczyć,  wystarczy opis) jaki będzie miało to efekt na odległość do 
horyzontu. Rysunek jest też mile widziany!

Czasami, przy pewnych warunkach panujących w powietrzu, zdarza się tak, że możemy 
zobaczyć  obiekty  znajdujące  się  za  horyzontem.  Wyjaśnij  krótko,  jak  to  możliwe 
(Podpowiedź: nie chodzi o to, że są takie duże!).

Zadanie 2 – Proton w polu magnetycznym
W równoległe, stałe pole magnetyczne
B = < 0 , B , 0 > , wpada proton z prędkością 
początkową  v =  <  0 ,  v  cosθ ,  v  sinθ  >. 
Znajdź tor tego protonu.

Wyjaśnij  z  uzasadnieniem  (nie  musisz  liczyć, 
wystarczy  opis)  jak  będzie  poruszał  się  ten proton, 
gdy dodatkowo:

a)  Linie pola magnetycznego będą zakrzywione 
     (tak jak na obrazku po lewej)

b)  Weźmiemy jeszcze pod uwagę siłę grawitacji 

     F = < 0 , 0 ,  - mg > 

c)   Linie pola magnetycznego zaczną się zbiegać
     (tak jak na obrazku po lewej)



Zadanie 3 – Wzór barometryczny

Wyprowadź  podany  obok  wzór  na  to,  jak  zmienia  się 
ciśnienie powietrza wraz z wysokością. µ to średnia masa 
molowa powietrza, p0 to ciśnienie przy powierzchni ziemi, 
a R to stała gazowa.

Zadanie 4 – Fale elektromagnetyczne
Wiązka spolaryzowanych kołowo fal elektromagnetycznych pada na polaryzator liniowy. 
Wyprowadź, jak wygląda pole elektryczne i magnetyczne takiej  fali po przejściu przez 
polaryzator.  Oblicz  stosunek natężenia  światła  za  polaryzatorem,  do natężenia  światła 
przed nim.

Zadanie 5 – Bańka mydlana
Idealnie  sferyczna  bańka  mydlana  o 
promieniu  R,  z  błoną  o  grubości  r  i 
współczynniku  załamania  n,   jest 
oświetlana  ze  wszystkich  stron  białym 
światłem.  Kandydat  do  WWW8  patrzy 
na  tę  bańkę  z  odległości  d.  Oblicz  w 
przybliżeniu,  jakie  długości  fal  widzi, 
patrząc na okolice jej środka pod różnymi 
kątami φ .

(Opisz dokładnie przybliżenia i założenia 
które robisz)

Zadanie 6 – Jezioro
Kandydat do WWW8 wybrał się na nurkowanie w jeziorze. Leży tuż pod powierzchnią 
wody, w odległości d od brzegu jeziora. Na brzegu znajduje się pionowe drzewo, a w nim 
dziupla na wysokości h. Oblicz w którym miejscu będzie on widział tę dziuplę. 
Możesz przyjąć współczynnik załamania powietrza równy 1 , a wody – równy n (stały). 

(Podpowiedź: obraz tej dziupli, wcale nie będzie dokładnie pionowo nad rzeczywistą 
  dziuplą!)


