
Лекція 14   

Тема. Світло і кольори. 

Мета. Ознайомитись зі спектральним складом білого кольру, 

 поняття про спектр та дисперсію світла,  

походження кольорів оточуючих нас тіл 

                                 План  
1. Розкладання білого світла на спектри.  

2. Дисперсія світла. 

3. Характеристика та утворення кольорів. 

4. Психологія кольору. 

5. Причини бачення кольору. 

 

     1.Розкладання білого світла на спектри. Дисперсія світла. 

https://youtu.be/5RuGW7vJbn0  
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         2.Характеристика та утворення кольорів 
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3. Психологія кольору 
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 4.Причини бачення кольорів  
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https://youtu.be/5RuGW7vJbn0
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Колір прозорих тіл залежить від того, які промені світла проходять крізь них.  
 «Колір, що бачить людина» (Кольоровий фільтр) 

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html 

Дійсно синє скло пропускає тільки сині промені (всі інші поглинає),а жовте – тільки жовті (всі 

інші поглинає), що і зумовлює їх колір. 

Який колір матимуть предмети, якщо на них падає світло якого- небуть іншого кольору? 

 Синє світло, спрямоване на червоні пелюстки троянди, майже цілком поглинеться ними, бо 

пелюстки відбивають переважно червоні промені, а решту – поглинають. Тому троянда, освітлена 

синім світлом, здаватиметься нам практично чорною. 

 Якщо ж червоним світлом освітити білий листок паперу, то він здаватиметься нам червоним, адже 

білий лист паперу відбиває промені всіх кольорів (у тому числі й червоні). 

 А от чорна шерсть кота добре поглинає всі промені, тому, хоч яким світлом ми його освітимо, кіт 

однаково здаватиметься чорним. 

           ЗАКРІПЛЕННЯ НОВИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ  

           Розв’язування якісних задач  

          1. Як пояснити: білий колір кота; чорний колір сажі; фіолетовий колір квітки? 

Відповідь: Кіт білого кольору відбиває світло всіх кольорів; чорна сажа, навпаки, взагалі не 

відбиває світла, а повністю його поглинає; квітка має фіолетовий колір, тому що вона відбиває фіолетове 

світло і поглинає всі інші кольори. 

           2. Світлофор дає три сигнали: червоний, жовтий і зелений. Лампа всередині нього біла.  

Пояснить, як отримують різні сигнали світлофора? 

Відповідь: Лампи всередині світлофора випромінюють біле світло, яке містить увесь спектр. Колір 

прозорих тіл залежить від того, які промені світла проходять крізь них. Наприклад, червоне скло 

пропускає тільки червоні промені (всі інші поглинає), а жовте – тільки жовті (всі інші поглинає), що і 

зумовлює їх 

             3. Як утворюється коричневий колір? 

Відповідь: Коричневий колір можна утворити накладанням двох основних кольорів, наприклад, 

зеленого і червоного. 

 4. Якими здаватимуться червоні літери на білому папері, якщо дивитися на них крізь синє 

скло? Яким при цьому здаватиметься колір паперу? 

Відповідь: Червоні літери відбивають червоний колір та поглинають усі інші кольори, а синє скло 

пропускає тільки сині промені (всі інші поглинає). Тому червоні літери на білому папері будуть здаватися 

чорними, бо літери поглинуть синій колір. Якщо дивитися на білий папір через синє скло, то він 

здаватиметься синім, тому що білий колір відбиває промені всіх кольорів, у тому числі й сині. 

Домашнє завдання 

 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/color-vision/latest/color-vision_en.html


 

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ 

 

 

 

 

                                   Таблиця 1. 

Колір Настрій 
Червоний Захоплення 
Оранжевий Радість 
Жовтий Задоволення 
Зелений Спокій 
Синій Сум 
Фіолетовий Тривога 
Чорний Нудьга 

 

 

Диск Ньютона – це круглий диск з кольоровими сегментами: червоним, оранжевим, 

жовтим, зеленим, блакитним, синім, фіолетовим. Під час обертання диска з високою 

швидкістю ви можете спостерігати, як ці кольори змішуються, утворюючи білий колір. Коли 

диск Ньютона обертається з високою швидкістю, то око не встигає помічати окремі кольори, 

воно просто їх сумує. Саме тому ми бачимо білий колір на диску Ньютона. 
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