
Fizika 9. razred  Redni broj sata: 1.sat u svibnju Cjelina: Svjetlost 

Datum:4.5. – 8. 5.2020. Nastavna jedinica: Optičke leće  

Potrebno predznanje: 

 – Širenje i brzina svjetlosti;  

  – Lom svjetlosti  

Potrebno sati: 1 

Udžbenik fizike, Internet  

 

Svatko zna da je na slici prikazana lupa ili povećalo. 

Ovo pomagalo ljudi već dugo koriste kako bi mogli 

bolje vidjeti neke sitne predmete ili neke sitne 

detalje na predmetima. Ipak moderno doba nam je 

donijelo i veliki broj situacija da predmeti nisu sitni, a 

ipak neki ljudi ih ne mogu dobro vidjeti.   

Kao posljedica pretjeranog gledanja u zaslone računala i mobitela sve veći broj djece 

posjećuje očnog liječnika (oftamologa). Općenito kada ne vidimo dobro, to je obično 

znak da moramo otići na pregled. Od kratkovidnosti ili dalekovidnosti nas spašavaju 

kontaktne leće ili naočale. Stoga ćemo se upoznati sa lećama jer je važno znati kako 

djeluju leće. 

Promotrimo sliku: 

 

Na nekom komadu stakla postavimo dva središta i kružno režemo staklo. Vidimo da 

će se na koncu dobiti izrezani komad stakla koji je na slici prikazan plavom bojom. 

Takav komad stakla predstavlja leću. 

Optička leća (ili samo leća) je predmet od prozirnoga materijala (staklo, kremen, 

plastika). Omeđen je dvjema površinama ili plohama od kojih je barem jedna pravilno 

zakrivljena. Ovisno kako je rezan prozirni materijal može se dobiti leće koje su u 

sredini deblje, a na krajevima tanje. Moguće je dobiti i leće koje su deblje na 

krajevima, a tanje u sredini. Tako da leće mogu izgledati ovako: 



 

Ili ovako: 

 

 

Pogrešno bi bilo zaključiti da je ova podjela na dvije skupine nastala samo na temelju 

izgleda ovih leća. Ove dvije skupine daju različite rezultate kada na njih pada snop 

paralelnih zraka svjetlosti.   

Prva skupina Druga skupina 

 
 

Nakon prolaska kroz leću zrake  se 

sakupljaju 

Nakon prolaska kroz leću zrake  se 

raspršuju 

Kada paralelne zrake svjetlosti prođu kroz leće iz prve skupine (leće koje su deblje u 

sredini, a tanje na krajevima) sakupljaju se u jednoj točci. Ta se točka zove žarište 



ili fokus. Kaže se da svjetlosne zrake konvergiraju prema jednoj točci pa se takve 

leće zovu konvergentne leće. Hrvatskim jezičnim standardom takve leće nazivaju se 

sabirne leće. 

Kod druge skupine leća (tanje u sredini, a deblje na krajevima) svjetlosne zrake se 

nakon prolaska kroz leću razilaze kao da dolaze iz jedne zamišljene točke. Ta točka 

je također žarište, ali kako zrake ne dolaze iz njega onda se to žarište zove 

virtualno žarište ili fokus. Za zrake se kaže da divergiraju pa se leće nazivaju 

divergentne leće ili na našem jeziku rastresne leće.  

Podjela leća: 

Sabirne ili konvergentne leće  (izgled) Opći simbol sabirne leće 

  

Rastresne ili divergentne leće Opći simbol rastresne leće 

  

 

Predmete koje promatramo kroz leću možemo vidjeti uvećane, umanjene, mogu čak 

biti iste veličine kao u prirodi, ali se može dogoditi da ih u jednom trenutku više ne 

vidimo. Sve ovisi o tomu o kojoj vrsti leća je riječ, kolika je žarišna daljina te leće i 

koliko je predmet udaljen od središta leće. 

 

 

 

Na gornjoj slici vidimo sabirnu leću. Označena je i optička os (pravac u odnosu na 

koji je leća postavljena okomito i koji prolazi kroz središte leće) Na toj osi vidimo dva 

puta istaknuto slovo F što predstavlja žarišta ove leće. Udaljenost od žarišta do 

središta leće prikazana je na slici i zove se žarišna daljina (f). O ovoj žarišnoj daljini 

ovisi i jakost leće. Za leću koja ima manju žarišnu daljinu više lomi svjetlost kažemo 

da je jača. Jakost leće označava se sa j i jednaka je recipročnoj vrijednosti žarišne 

daljine. Jedinica jakosti leće je 1/m, a naziva se dioptrija. Sabirne leće imaju 

pozitivnu jakost, a rastresne leće negativnu. 



Ako želimo konstrukcijski dobiti sliku predmeta koji je postavljen ispred leće moramo 

koristiti tri zrake (u praksi su dovoljne dvije od te tri zrake): 

 
Za crtanje slike koju daje leća koristimo tri zrake svjetlosti. 

1. Zraka: dolazi na leću paralelno sa optičkom osi, lomi se kroz fokus.  

2. Zraka: prolazi kroz fokus, nakon loma, širi se usporedo sa optičkom osi.  

3. Zraka: prolazi središtem leće i ne mijenja smjer. 

U ovom primjeru vidimo da dobivena slika (zelena strjelica) ima sljedeće značajke: 

- Stvarna je 

- Uvećana je 

- Obrnuta je 

Na slijedećem satu ćemo vježbati konstrukciju slike kod leće, pa se sada nećemo 

detaljnije baviti tim dijelom. Zato navedimo još da su optičke leće važan dio naočala, 

dalekozora, povećala, mikroskopa, kamera, projektora i ostalih optičkih uređaja i 

instrumenata. 

 
Ponovimo: 

Optička leća je prozirno sredstvo omeđeno dvjema plohama od kojih je bar jedna 
zakrivljena. 
Leće mogu biti sabirne i rastresne (konvergentne i divergentne). 
Sabirna leća skuplja zrake svjetlosti, a rastresna leća ih raspršuje. 
Žarišna daljina leće je udaljenost žarišta od središta leće. 
Jakost leće (j) jednaka je recipročnoj vrijednosti žarišne daljine. 
Sabirne leće (pozitivna jakost) – rastresne leće (negativna jakost) 
Primjena leća: povećalo, dalekozor, teleskop, naočale, kamera, … 

 
Domaća zadaća: 
1.Koje su dvije vrste leća ? 
2. Koja je glavna razlika između tih dviju vrsta? 
3.Koja zraka se ne lomi pri prolasku kroz leću.? 
4. Kako se naziva žarište kod rastresne leće? 

HVALA NA PAŽNJI I ULOŽENOM TRUDU 


