
KvIZ

Kviz je možno rešiti tudi brez pripomočkov in 
eksperimentiranja. V pomoč pri reševanju je na 
voljo spodnja shema, ki prikazuje mešanje sve-
tlobe osnovnih barv.

PRVI DeL

1. Tri osnovne barve pri mešanju svetlobe 
so:

 a) rdeča, rumena, zelena.
 b) rdeča, zelena, modra.
 c) rdeča, rumena, modra.
 č) rdeča, zelena, cian.

2. Ciklamna oz. magenta svetloba je meša-
nica

 a) vijolične in modre svetlobe.
 b) cian in modre svetlobe.
 c) rdeče in modre svetlobe.
 č) cian in zelene svetlobe.

3. Pregovor pravi, »da je ponoči vsaka krava 
črna«. To pomeni, da:
a) so vse pasme krav črne barve.
b) da se ponoči spremeni barvilo v kravji 

dlaki.
c) da je ponoči svetloba prešibka in naše 

oči ne razločijo barv.
č) da naše oči ponoči zaznajo različne 

barve svetlobe.

Barve svetlobe ali igra luči skozi oči 
naravoslovca 
Kviz sestavljata dva dela. Odgovori na prvi del kviza 
vam bodo v pomoč pri razmislekih na vprašanja 
v drugem delu kviza. Tokratni kviz je drugačen, 
saj je zaželeno, da ob iskanju odgovorov tudi 
eksperimentirate, raziskujete in preizkušate. 
Uporabljajte pripomočke, ki jih najdete doma ali v 
šoli. spodbudite starše, učitelje in prijatelje, da vam 
pri tem pomagajo. Doma ali v šoli lahko najdete 
LED- rGB-svetilke z daljinskim upravljalnikom, ki 
jih dobite v obliki LED-trakov ali LED-žarnic. LED-
žarnice in trakovi z možnostjo spreminjanja barv 
so dostopni tudi v dobro založenih trgovinah in 
supermarketih, na oddelkih svetil.
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4. Vrtnica je rdeča, ker se pri dnevni svetlobi 
v naše oči od vrtnice odbije
a) rumena svetloba.
b) zelena svetloba.
c) rdeča svetloba.
č) modra svetloba.

5. Največ barv svetlobe je prisotnih v:
a) dnevni svetlobi.
b) svetlobi, ki ko oddaja LED-svetilka.
c) svetlobi, ki jo oddaja neonska svetilka.
č) v laserskem curku.

6. Miha podari Maji rdečo vrtnico. Ker v 
sobi sveti samo modra luč, vrtnico vidita:
a) zeleno.
b) belo.
c) črno.
č) rdečo.

7. Miha, ki se spozna na mešanje svetlobe, 
Maji pove, da bo vrtnico videla rdečo ta-
koj, ko bo v sobi prižgal:
a) rdečo luč.
b) zeleno luč.
c) modro luč.
č) cian (turkizno) luč.

8. Travo na nogometnem igrišču, ki je osve-
tljena z belo svetlobo, vidimo zeleno, ker:
a) se od trave v naše oči odbije samo zele-

na svetloba, vse ostale se vpijejo.
b) je bela svetloba sestavljena iz različnih 

barv svetlob in se na travi vpije samo 
zelena, vse ostale se odbijejo.

c) je bela svetloba sestavljena iz različnih 
barv svetlob in se na travi odbije samo 
rdeča, vse ostale se vpijejo.

č) se vse barve, ki jih trava vpije, seštejejo 
v zeleno.

9. Ob pogledu na mavrico vidiš veliko barv 
svetlobe. Ene od naštetih pa ni med nji-
mi. Katere?
a) Cian. 
b) Rumene.
c) Zelene.
č) Magenta.

Preveri odgovore na prvih devet vprašanj in nato 
nadaljuj z reševanjem kviza. 

Pri vprašanjih, ki sledijo, lahko uporabljaš barv-
ne LED-svetilke oz. trakove z daljinskim upra-
vljalnikom ali posamične barvne diode. Z osve-
tljevanjem najrazličnejših predmetov in 
eksperimentiranjem bo reševanje kviza uspešnej-
še in zabavnejše.

DRUGI DeL

10. Isto kocko smo osvetlili z različnimi bar-
vami svetlobe: rdečo, zeleno in modro. 
Kakšne barve bi videli spodnjo kocko, če 
bi jo osvetlili z belo svetlobo?
a) Rdeče.
b) Magenta.
c) Rumene.
č) Modre.

11. Če na ciklamo (magenta barve) posveti-
mo z rdečo svetlobo, jo vidimo:
a) Zeleno, ker ciklama zeleno svetlobo 

odbija v naše oči, rdečo pa vpija.
b) Rdečo, ker je magenta sestavljena iz 

modre in rdeče. Rdeča svetloba se od 
rože odbije v naše oči.

c) Modro, ker je magenta sestavljena iz 
modre in rdeče. Rdeča svetloba se vpi-
je, modra pa odbije v naše oči.

č) Rumeno, ker se magenta in rdeča sve-
tloba seštejeta v rumeno, ki se od cikla-
me odbije.

12. Zamašek smo fotografirali, ko je bil osve-
tljen z rumeno in belo svetlobo. Kakšne 
barve bi videli zamašek, če bi ga osvetili z 
zeleno svetlobo?
a) Rdeč.
b) Cian.
c) Moder.
č) Črn.
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13. Kupil si zelen pulover. Ko si pulover pri-
nesel iz trgovine, si ugotovil, da ni pov-
sem zelen, ampak ima še cian (turkizne) 
pike. Pik v trgovini nisi opazil, ker:
a) je bila svetloba v trgovini rdeča.
b) je prodajalec zamenjal pulover.
c) ker pulover spreminja barvo.
č) je bila svetloba v trgovini zelena.

14. Na sliki sta dva kvadra različnih barv, ki 
smo ju osvetlili z zeleno in modro svetlo-
bo. Kakšne barve sta kvadra, če ju osvetli-
mo z belo svetlobo?
a) Rdeča (ležeče) in modra (pokončno).
b) Rumena (ležeče) in rdeča (pokončno).
c) Oranžna (ležeče) in cian (pokončno).
č) Modra (ležeče) in rumena (pokončno).

15. Tilen naj bi za domačo nalogo narisal naj-
bolj zanimiv krožnik, ki ga imajo doma. 
Narisal je, kar vidiš na spodnji sliki. Učite-
ljica se je ob pregledu domače naloge na-
smehnila in namignila, da je mislila, da bo 
na sliki samo krožnik. Tilen ji je odgovoril: 
"Gospa učiteljica, če želite videti le krožnik 
brez torte, potem poglejte sliko pod 
a) belo svetlobo."
b) modro svetlobo."
c) rdečo svetlobo."
č) zeleno svetlobo."

16. Andreja, Tina in Rok opazujejo jabolko 
na kuhinjskem pultu. Pult je osvetljen z 
LED-trakovi, ki spreminjajo barvo svetlo-
be iz rdeče v zeleno in nato modro. Ko se 
spreminja barva svetlobe, vidijo prizore, 
kot so prikazani na spodnjih slikah. Spra-
šujejo se, kakšne barve sta jabolko in črv 
pod belo svetlobo. 

 Andreja meni, da je jabolko rdeče, ter da 
je v njem moder črv. 

 Tina je prepričana, da jabolko zagotovo ni 
rdeče, temveč da je v njem rdeč črv. 

 Rok trdi, da sta tako jabolko kot črv črna. 
Kdo ima prav?
a) Andreja.
b) Tina.
c) Rok.
č) Andreja in Tina.

Rešitve

Prvi del

1. b, 2. c, 3. c, 4. c, 5. a, 6. c, 7. a, 8. a, 9. č

Drugi del

10. a 11. b 12. č 13. č 14. b 15. c 16. b


