
WADY OKA 



PROFILAKTYKA OCZU 

• Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), 

można zapobiec nawet 85 proc. przypadków 

zaburzeń widzenia dzięki kompleksowej 

diagnostyce i odpowiedniemu leczeniu. 

Krótkowzroczność powstaje, gdy mięśnie oczu, 

zmęczone wielogodzinnym patrzeniem bez 

przerwy na blisko położone obiekty, pozostają 

(trwale lub czasowo) podkurczone i tracą zdolność 

do pełnego rozluźnienia się. Wtedy, po odejściu od 

komputera, przedmioty daleko od nas widzimy 

nieostro. 

 

Jak objawia się dalekowzroczność? 

Typowo dalekowzroczność będzie objawiać się 

wyraźnym widzeniem przedmiotów znajdujących 

się w pewnej odległości od oczu, natomiast 

przedmioty leżące bliżej będą zamazane. Z czasem 

jednak, w miarę postępu choroby, może być 

upośledzone zarówno widzenie z bliska jak i z 

daleka. 



JAK MOŻNA ZAPOBIEC KRÓTKOWZROCZNOŚCI? 
 

  Do czytania, pracy przy komputerze i wszystkich innych czynności wymagających skupiania wzroku       

na przedmiotach blisko nas powinniśmy używać okularów plus, czyli oddalających optycznie 

• Musimy unikać skupiania wzroku na tej samej odległości i ćwiczyć oczy – podczas czytania, pracy 

przy komputerze powinniśmy co jakiś czas (np. co 20 minut) popatrzeć chwilę na przedmioty 

położone daleko oraz stosować inne ćwiczenia oczu 

• Zdrowo odżywiając się dostarczymy mięśniom oczu wszystkich niezbędnych substancji i zapewnimy 

im świetną kondycję 

 



PROFILAKTYKA DALEKOWZROCZNOŚCI 
 

 

• Nie sposób zapobiec nadwzroczności, ale jest kilka sposobów na to, by mieć zdrowe oczy i dobry wzrok. Jak to 

zrobić? 

• Regularnie badaj wzrok, nawet jeśli nie masz z nim problemu. 

• Jeżeli cierpisz na choroby przewlekłe, nie zaniedbuj ich leczenia. Jest to szczególnie ważne w przypadku cukrzycy. 

• Naucz się rozpoznawać niepokojące objawy. Nagła utrata widzenia w jednym oku, rozmazany obraz, czarne kropki, 

poświata, światło i tęcza wokół świateł mogą wskazywać na poważny zdrowotny problem. W przypadku wystąpienia 

tych symptomów należy niezwłocznie udać się do lekarza. 

• Chroń oczy przed słońcem. W tym celu przydatne będą okulary z filtrem. 

• Zdrowo się odżywiaj. Szczególnie ważne są liściaste warzywa i owoce w jaskrawych kolorach. 

• Nie pal papierosów. 

• Nie oszczędzaj na oświetleniu w domu. Nie warto męczyć oczu podczas czytania. 

 



SOCZEWKA W OKU 

• Soczewka oka gromadzi światło wpadające do oka przez źrenicę i zapewnia ostry obraz na 

siatkówce. Jest elastyczna i może zmieniać kształt za pomocą mięśnia rzęskowego, aby skupiać 

wzrok na bliskich i oddalonych przedmiotach. Oznacza to, że gdy patrzymy w bliż, soczewka 

zakrzywia się, aby zapewnić ostrość widzenia. Gdy przenosimy wzrok na oddalony przedmiot, 

soczewka spłaszcza się w tym samym celu. Soczewka odwraca widziany przez nas obraz i generuje 

go na siatkówce. Dopiero mózg na późniejszym etapie „odwraca” obraz ponownie. 



ASTYGMATYZM 

• Astygmatyzm to powszechna wada wzroku, która może 

powodować nieostre i niewyraźne widzenie na każdą 

odległość. Astygmatyzm może objawić się w każdym 

wieku i często towarzyszy mu krótkowzroczność lub 

nadwzroczność.  



OKO A APARAT FOTOGRAFICZNY 

• Aparat fotograficzny działa na podobnej zasadzie jak ludzkie oko. Soczewka w 

obiektywie tworzy obraz przedmiotów, na które skierowany jest obiektyw. W 

odróżnieniu od oka soczewka a aparacie nie zmienia swojej ogniskowej. 

Soczewka w aparacie nie zmienia kształtu, ale w oku już tak. 



JAK POWSTAJE OBRAZ W OKU ? 

• W oku tworzy się obraz 

odwrócony, pomniejszony i 

rzeczywisty.   



KRÓTKOWIDZ 

• Wada krótkowidza polega na tym, że 

promienie wpadające do oka  

ogniskują się przed siatkówką. Aby 

obraz powstał stosuje się soczewki 

rozpraszające o ujemnej zdolności 

skupiającej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oko po skorygowaniu przez soczewkę 

rozpraszającą. 



DALEKOWIDZ 

Wada dalekowidza polega na tym, że 

obraz w oku powstaje za siatkówką. 

Aby obraz powstał na siatkówce 

stosuje się soczewkę skupiającą o 

dodatniej zdolności skupiającej. 

 

 

 

 

 

 

Oko po skorygowaniu przez soczewkę 

skupiającą. 



OBRAZY W APARATACH, LUNETACH I 
MIKROSKOPACH 



OBRAZ W APARACIE 

• Obraz w aparacie powstaje tak, że 

promienie wpadają do obiektywu, 

załamują się w soczewkach, 

zmniejszają się i są wyświetlane na 

wizjerze a potem trafiają do 

naszego oka. 

• Obraz w aparacie jest pomniejszony, rzeczywisty  

    i odwrócony. 



OBRAZ W LUNECIE 

Obraz powstaje w lunecie poprzez 

załamanie się promieni. Promienie 

załamują się przez dwie soczewki 

(skupiające)  i trafiają do naszego oka. 

Soczewka tworzącą obraz nazywamy 

obiektywem, a soczewkę, przez którą 

ten obraz oglądamy – okularem. 

Lunetę stosujemy np. do oglądania 

nocnego nieba. 

 

 

• Obraz powstały w lunecie jest odwrócony i  

    pomniejszony 

     



OBRAZ W MIKROSKOPIE 

• Obraz w mikroskopie powstaje 

poprzez załamanie się promieni  

(w soczewkach ) i ich 

powiększenie.  Pierwsza soczewka 

   (obiektyw) tworzy obraz, który 

oglądamy za pomocą drugiej 

(okularu) jak przez lupę. Mikroskop 

stosujemy m.in. w badaniach 

laboratoryjnych (bardzo małych 

obiektów) 

•      Obraz powstały w mikroskopie jest powiększony, 

          i odwrócony, który zostaje dodatkowo powiększony 

          przez okular. 



Dziękuję za uwagę 

Paweł 


