
 
SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 
TEHNIK OPTIK 
 
    KATALOG ZNANJA 
 
1. Ime modula: OPTIČNI INSTRUMENTI 
 
2. Usmerjevalni cilji:  
 
Dijak bo zmožen:  
 
• pravilno uporabljati fizikalna znanja za razumevanje delovanja optičnih instrumentov, 
• uporabljati osnovne zakone iz optike in jih  pravilno interpretirati, 
• poznati pomen optičnih instrumentov, 
• razumeti optične zakonitosti ob primerih različnih optičnih sistemov, 
• pravilno uporabiti osnovne fizikalne  in optične merilne naprave in računalnik kot merilno 

napravo, 
• načrtovati preproste poskuse z optičnimi instrumenti ter jih tudi samostojno izvesti, 
• razvijati sposobnost za natančno rokovanje z optičnimi instrumenti in napravami, 
• čistiti in vzdrževati preproste instrumente, 
• vrednotiti pomen optičnih instrumentov za kakovostno izdelavo optičnih pripomočkov, 
• razvijati zanimanje za spremljanje novih dosežkov na področju razvoja optičnih 

instrumentov. 
 
3. Poklicne kompetence:  

o Pozna zgradbo in razume delovanje optičnih instrumentov. 
o Pozna pomen in namen aparatov v optiki in oftalmologiji. 
o Čisti in vzdržuje preproste optične instrumente. 

 
Pozna zgradbo in razume delovanje optičnih instrumentov 
 
Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dijak 

• pozna sestavo optičnih instrumentov, 
• razume delovanje optičnih instrumentov, 
• pozna različne izvedbe posameznih 

instrumentov, 
• pozna možnosti uporabe posameznih 

optičnih instrumentov, 
• načrtuje eksperimentalno delo z optičnimi 

instrumenti, 
• pozna možnosti nastavitve optičnega 

instrumenta za pravilno delo z njim. 

Dijak 

• nariše sheme optičnih instrumentov in 
opiše posamezne sestavne dele 
instrumenta, 

• izbira ustrezne optične instrumente za 
posamezne naloge, 

• nariše potek žarkov skozi optične 
instrumente, 

• izvaja eksperimente z optičnimi 
instrumenti in pripravi poročilo o 
eksperimentalnem delu, 

• uporablja posamezne optične instrumente, 
• spremlja novosti v razvoju optičnih 

instrumentov,  
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INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

• prilagodi optični instrument za svojo lastno 
uporabo. 

 
 
 
Pozna pomen in namen aparatov v optiki in oftalmologiji 
 
Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dijak 

• razume funkcije posameznih aparatov v 
optiki in oftalmologiji, 

• razlikuje med aparati za subjektivne in 
objektivne preiskave, 

• pozna vlogo očesnega optika pri uporabi 
posameznih aparatov v optiki in 
oftalmologiji, 

• pozna možnosti nastavitev posameznih 
aparatov za pravilno delovanje. 

 

Dijak 

• pripravi projektno nalogo o aktualni temi, 
povezani z uporabo aparatov v optiki in 
oftalmologiji, 

• razlikuje aparate v optiki in oftalmologiji, 
• opredeli izbiro aparata v optiki in 

oftalmologiji za posamezne naloge, 
• spremlja novosti v razvoju aparatov v 

optiki in oftalmologiji, 
• prilagodi aparat za svojo lastno uporabo. 
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Čisti in vzdržuje preproste optične instrumente 
 
Operativni cilji:  
 

INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Dijak 

• pozna osnovne načine vzdrževanja 
optičnih instrumentov,  

• pozna načine razstavljanja, pregledovanja, 
čiščenja in sestavljanja optičnih 
instrumentov, 

• pozna čistilna sredstva za čiščenje optičnih 
instrumentov 

• pozna načine čiščenja preprostih optičnih 
instrumentov, 

• pozna razloge za umerjanje optičnih 
instrumentov, 

• pozna preproste in pogoste napake in 
okvare optičnih instrumentov, 

• pozna načine za vzdrževanje in 
popravljanje zahtevnejših optičnih 
instrumentov. 

. 

Dijak 

• razstavi, pregleda, očisti in sestavi preprost 
optični instrument,  

• preveri delovanje osvetlitvenega sistema, 
• vzdržuje in čisti preproste optične 

instrumente, 
• odpravlja preproste napake na optičnih 

instrumentih, 
• ob napakah na optičnem instrumentu 

odloča o načinu popravila. 
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