
1/2 Volgende bladzijde 

Licht – weektaak voor week 2 (toetst week 38) 
 
Opgave W201: theoriekennis 
a) Wat wordt bedoeld met kernschaduw en halfschaduw? 
b) Wat wordt weergegeven met de grootheid vergroting? 
 
 
Opgave W202: kernschaduw en halfschaduw 1 
In onderstaande afbeelding hangt een tl-buis boven een tafel. 
Op de grond ontstaan er zowel kernschaduw- als halfschaduwgebieden.  
Construeer in bovenstaande afbeelding zo precies mogelijk waar de tl-buis zich bevindt. 
 

 
Opgave W203: weilandpaaltjes 
In onderstaande afbeelding staat een rij een paaltjes klaar om er schrikdraad aan te 
bevestigen. De zon werpt schaduw bij de paaltjes. 
Bepaal de plaats van de zon aan de hemel. 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W204: schaduwspel 
Thimo maakt met zijn handen een schaduwspel op een doek. Het doek bevindt zich op 3,0 
m van de lamp en zijn handen bevinden zich 55 cm van de lamp. Thimo maakt een vuist 
die een schaduw werpt van 52 cm. 
a) Bereken de vergroting. 
b) Bereken de grootte van de vuist van Thimo. 
 
 
Opgave W205: schaduwspel 
Een bekend kinderspelletje is het werpen van allerlei 
schaduwfiguren op een muur met behulp van je handen. In 
nevenstaande afbeelding staat een voorbeeld van een 
konijntje. 
a) Leg uit waaraan je kunt zien dat je de lamp die hier is 

gebruikt mag beschouwen als een kleine puntvormige 
lamp. 

De afstand tussen de lamp en de muur waarop de schaduw 
wordt geworpen is 2,29 m. 
b) Bepaal met behulp van de afbeelding de afstand tussen de lamp en de handen. 
 
 
Opgave W206: diffuus licht 
In onderstaande afbeeldingen zijn een fotostudio’s weergegeven. Je ziet in de 
afbeeldingen dat er gebruik wordt gemaakt van hele grote lichtgevende oppervlakken. 

 

Er wordt nooit een lamp rechtstreeks op het te fotograferen onderwerp gericht. 
Leg uit waarom dat wordt gedaan. 
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