
1/2 Volgende bladzijde 

Licht – weektaak voor week 3 (toets week 2) 
 
Opgave W301: theoriekennis 
a) Bij spiegelende reflectie wordt de hele lichtbundel gereflecteerd met een hoek van 

terugkaatsing die gelijk is aan de hoek van inval. 
Bij diffuse reflectie wordt de lichtbundel in vele verschillende richtingen gereflecteerd 
doordat het spiegelende oppervlak niet geheel plat is. 
(Voor elke individuele lichtstraal geldt nog steeds t = i, maar omdat het oppervlak niet 
geheel plat is, is dat voor elke lichtstraal van de bundel iets anders.) 

b) Bij een divergente bundel gaan de individuele lichtstralen steeds verder uit elkaar. 
 

Opgave W302: kleur 
Zwart absorbeert alle kleuren, dus ook rood licht. 
Van de zwarte vlakken komt dus, bij rood licht, geen licht in je oog. De zwarte vlakken 
blijven dus zwart. 
De rode vlakken absorberen alles, behalve rood. Het rode licht wordt dus door de rode 
vlakken gereflecteerd richting je ogen. Je ziet de rode vlakken dus rood.  
Daarmee is het correcte antwoord dus A. 
 

Opgave W303: struiken in park 
a) De schaduw achter de struiken is divergent en het licht komt van één lamp. Dat 

betekent dat het licht van de lamp divergent is. 
b) De plaats van de lamp is te construeren door de lichtstralen die nog nèt langs de 

struiken gaan te tekenen.  

In principe is één struik genoeg om de plaats van de lamp te vinden. Hoe meer struiken 
je gebruikt hoe nauwkeuriger het eindresultaat. 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W304: goocheltruc 
a) Pas de spiegelwet toe. 

• Teken de normaal loodrecht op het oppervlak van de 
spiegel. 

• Meet de hoek van inval. 
• Teken de teruggekaatste straal met een hoek van 

terugkaatsing gelijk aan de hoek van inval. 
Zie nevenstaande afbeelding. 

b) Iemand in de zaal ziet de gereflecteerde lichtstraal en 
daarmee feitelijk de zijkant van de kist. Als de zijkant dezelfde bekleding heeft als de 
achterkant van de kist, denkt het publiek dat de kist leeg is. 

c) Dat zou niet werken, omdat het publiek dan zijn eigen reflectie zou zien. 
In dat geval heeft het publiek meteen in de gaten dat er met spiegels wordt gewerkt. 

 
 
Opgave W305: reflector 
a) Pas de spiegelwet toe. 

Je kunt de normaal eerst met potlood zo lang 
tekenen als nodig om de hoek goed af te lezen 
met je geodriehoek. Als je klaar bent, teken je 
met pen de normaal, op kleiner formaat, na en 
gumt de rest uit. 
Datzelfde kun je doen met de lichtstralen. 
Uiteindelijk ziet het er dan uit zoals 
weergegeven in nevenstaande afbeelding. 
Denk aan de pijltjes in de lichtstralen. 

b) De reflector reflecteert het licht op deze wijze 
altijd terug in de richting waar het 
oorspronkelijke licht vandaan komt. 
Met een lichtbundel  met een andere hoek van inval werkt dat ook zo. 
De koplampen van een auto worden dus richting de bestuurder gereflecteerd, zodat 
deze de reflector ziet en daarmee weet dat er een fiets voor hem rijdt. 
De reflector zal maar een deel van het licht reflecteren en tevens alleen het rode licht, 
zodat de bestuurder van de auto een rode reflector ziet die hem niet verblindt. 
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