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1. Dacă introducem o lentilă într-un lichid al cărui indice de refracţie este egal cu cel al 
lentilei , distanţafocală a lentilei: 
 

a. își schimbă semnul b. nu se modifică c. se anulează d. devine infinită 
 
2. Despre lentila convergentă se poate afirma că: 
 
a. are focare virtuale 
b, are focare reale 
c. are distanţa focală imagine negativă 
d. formează doar imagini reale 
 
3. În cazul unei lentile divergente este posibilă următoarea combinaţie: 
 
a. obiect real – imagine reală micşorată 
b. obiect real – imagine reală mărită 
c. obiect real – imagine virtuală mărită 
d. obiect real – imagine virtuală micşorată 
 
4. O lentilă este convergentă dacă: 
 
a. este mai groasă la margini şi mai subţire la mijloc 
b. are focarul imagine de aceeaşi parte a lentilei în care este plasat obiectul real 
c. transformă un fascicul paralel într-un fascicul convergent 
d. distanţa focală este negativă. 
 
5. În faţa unei lentile convergente cu distanţa focală f se aşază un obiect, perpendicular pe 
axa optică, ladistanţa f / 2 de lentilă. Imaginea formată este : 
 
a. reală mai mică decât obiectul 
b. virtuală mai mare decât obiectul 
c. virtuală mai mică decât obiectul 
d. reală mai mare decât obiectul 
 
6. Distanţa focală a unei lentile cu convergenţa C = 4 dioptrii este: 
 

a. 2 cm b. 2,5 cm c. 20 cm d. 25 cm 
 
7. Imaginea unui obiect real aflat în faţa unei lentile convergente între focar şi lentilă este: 
 

a. totdeauna reală b. totdeauna virtuală c. totdeauna răsturnată d. totdeauna micșorată 
 
8. O lentilă convergentă formează pentru un obiect real situat în faţa ei între dublul 
distanţei focale obiect şi distanţa focală obiect, o imagine: 
 
a. reală, răsturnată şi egală cu obiectul; 
b. reală, răsurnată şi mai mică decât obiectul; 
c. reală, răsturnată şi mai mare ca obiectul; 
d. virtuală, dreaptă şi egală cu obiectul. 
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9. Un punct luminos se află pe axa optică principală a unei lentile sferice subţiri, 
convergente, la 20 cm înaintea focarului obiect al lentilei. Imaginea sa reală se formează la 
45 cm după focarul imagine al lentilei. 
Distanţa focală a lentilei este: 
 

a. 14 cm b. 25 cm c. 30 cm d. 36 cm 
 
10. O lentilă divergentă cu distanţa focală f = −20cm formează o imagine de trei ori mai 
mică decât obiectul aşezat în faţa sa. Coordonata obiectului măsurată faţă de lentilă este: 
 

a. -13,3 cm b. -40 cm c. 80 cm d. -10 cm 
 


