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Temat: Barwy 

/Czy wyobrażasz sobie nagle świat bez kolorów, barw. Świat w którym wszystko 

wokół jest jednobarwne np. żółte bądź zielone, bądź czerwone czy czarne. Tak,  

gdybyśmy się w takim świecie urodzili to pewnie by to nie miało znaczenia, ale 

gdy wiemy i widzimy wszystko wokół nas piękne i kolorowe. Myślę, że trudno by 

było się przyzwyczaić./ 

https://www.youtube.com/watch?v=2Eu7owdtC38 

 

Wiesz już, że światło jest 

falą elektromagnetyczną  

i na granicy dwóch 

ośrodków 

przezroczystych ulega 

załamaniu, a w pryzmacie 

dodatkowo 

rozszczepieniu.  

Promień światła białego, który jest mieszaniną barw, ulega podwójnemu 

załamaniu podczas przejścia przez pryzmat. Każda ze składowych inną długość,  

załamuje się pod innym kątem, ponieważ podczas przejścia z jednego ośrodka 

do drugiego zmienia się jej prędkość rozchodzenia. Na ekranie dostajemy 

barwną wstęgę widma światła białego.  

Tęcza – piękne, widowiskowe zjawisko w którym światło rozszczepia się na 

kropelkach wody (deszczu), które występują w powietrzu. 

Światło lasera, które jest światłem monochromatycznym (jednobarwnym), na 

granicy ośrodków przezroczystych tylko się załamuje. 

Dlaczego widzimy świat kolorowy? 

https://www.youtube.com/watch?v=2Eu7owdtC38


Wykonaj bardzo proste doświadczenie opisane na stronie 220 podręcznika. 

Rysunki poniżej pokazują, że ciała białe odbijają wszystkie składowe światła 

i dlatego widzimy go jako białe. Kartka czerwona odbija tylko składową 

czerwoną światła białego, a pozostałe pochłania i dlatego widzimy ją czerwoną. 

Itd. Kolor czarny pochłania wszystkie barwy światła białego  i mamy wtedy brak 

światła czyli czerń.  

Światło białe padając na przezroczystą folię w kolorze żółtym przepuści tylko 

światło żółte, folię niebieską – tylko światło niebieskie.  

Zostało to wykorzystane w konstrukcji sygnalizacji świetlnej oraz świateł  

w samochodzie. A może gdzieś jeszcze? Pomyśl. 

/Jeśli byłeś w ogrodzie doświadczeń to zapewne widziałeś rozszczepienie na 

pryzmacie oraz składanie barw światła białego w tzw. krążku Newtona. 

Widziałeś go również przy okazji wystawy z Centrum Nauki Kopernik./ 

Zadanie. 

Fizyka jest nauką doświadczalną i optykę trudno zrozumieć bez wykonywania 

eksperymentów czy odwoływania się do tego co w życiu widzieliście. Na 

początku nauki zdalnej rzuciłam hasło „Bądź jak Newton”. Dzisiaj go 

przypominam, bo to właśnie Newton w latach 1665 – 66 dokonał 

rozszczepienia światła białego na pryzmacie i zjawisko to zostało uznane przez 

świat nauki za jeden z najpiękniejszych eksperymentów w historii fizyki. 

Newton wykazał w ten sposób, że światło białe jest w istocie mieszaniną barw. 

Stańcie się „Niutonami” i powtórzcie jego doświadczenie. Jeśli nie macie 

pryzmatu, wymyślcie coś innego (krople rosy, deszczu, prysznic ogrodowy, 

woda gazowana, fontanna itp.). Udokumentujcie w wybrany przez siebie 

sposób i przyślijcie do mnie. Ja umieszczę na stronie klasy i oczywiście 

nagrodzę. 

Pozdrawiam Was i mam nadzieję, że świat w którym żyjemy będzie zawsze 

ciepły, radosny i kolorowy – tego Wam i sobie życzę. 

Optyka to najpiękniejszy dział fizyki! 

M. D.    

 


