
1/2 Volgende bladzijde 

Licht – weektaak voor week 3 (toetst week 39) 
 
Opgave W301: theoriekennis 
a) Wat is het verschil tussen spiegelende reflectie en diffuse reflectie? 
b) Wat is het kenmerk van een divergente lichtbundel? 
 

Opgave W302: kleur 
In nevenstaande afbeelding staat een bal weergegeven zoals deze wordt 
waargenomen bij normaal zonlicht.  
Leg uit hoe deze bal wordt waargenomen als deze wordt geplaatst in een 
ruimte waar uitsluitend rood licht aanwezig is. 

 

Opgave W303: struiken in park 
In onderstaande afbeelding staat een bovenaanzicht weergeven. 
De schaduw wordt geworpen door een lamp van de stadsparkverlichting. 

a) Leg uit of de lamp van de stadsparkverlichting een divergente of een convergente 
bundel werpt. 

b) Bepaal in bovenstaande afbeelding de plaats van de lamp van de stadsparkverlichting. 
 
 



2/2 Laatste bladzijde 

Opgave W304: goocheltruc 
Tijdens een goochelvoorstelling gaat een man in een rechthoekige kist staan. Er wordt een 
gordijn voor de kist geschoven zodat de man aan het zicht wordt onttrokken. Tijdens de 
bezwerende gebaren van de illusionist trekt hij snel twee spiegels naar zich toe, die een 
hoek van 45° met de zijwand vormen. 

a) Teken het verloop van de getekende lichtstraal (derde afbeelding). 
b) Leg uit wat iemand ziet die in de zaal zit. 
c) Leg uit of deze truc ook werkt wanneer de man één verticale spiegel recht voor zich 

plaatst. 
 
 
Opgave W305: reflector 
Een reflector is een bekende beveiligingsmaatregel uit het verkeer. Als een schijnwerper 
van een auto op een reflector van bijvoorbeeld een fiets schijnt dan is die reflector duidelijk 
te zien. 
In een reflector zit een spiegel. Dat is echter geen gewone platte spiegel. In onderstaande 
afbeelding staat de spiegel die in een reflector zit schematisch weergegeven. De spiegel in 
een reflector bestaat uit kleine spiegeltje die steeds onder een hoek van 90° ten opzichte 
van elkaar zijn geplaatst. 

In bovenstaande afbeelding staan twee lichtstralen van een lichtbundel getekend. 
a) Teken voor beide lichtstralen hoe deze door de reflector worden gereflecteerd. 
b) Leg uit wat het voordeel is van deze constructie als je dat vergelijkt met wat er zou 

gebeuren de spiegel in de reflector een gewone platte spiegel was. 
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