
PRZYGODA
Z  KOLORAMI



SIŁA ŚWIATŁA  

MÓWIĄC O KOLORACH, NIE SPOSÓB NIE 
WSPOMNIEĆ O ŚWIETLE. TO JEDNO Z 

NAJWAŻNIEJSZYCH ZAGADNIEŃ, A JEGO 
ZNAJOMOŚĆ POZWOLI ZROZUMIEĆ 

MECHANIZM POWSTAWANIA KOLORU 
ORAZ ZNALEŹĆ ODPOWIEDŹ NA PYTANIE,

JAK TO SIĘ DZIEJE, ŻE JE WIDZIMY?

ŚWIATŁO JAKO ŹRODŁO  
BARWY 



ŚWIATŁO JAKO ŹRÓDŁO 
BARWY



Jak powstaje kolor?

Jak to się dzieje?
SPADAJĄCE KROPLE WODY DZIAŁAJĄ JAK 

PRYZMAT I ROZSZCZEPIAJĄ BIAŁE ŚWIATŁO NA 
JEGO SKŁADOWE, CZYLI BARWY. KAŻDY Z 

SIEDMIU KOLORÓW ODPOWIADA 
OKREŚLONEMU ZAKRESOWI DŁUGOŚCI FALI. 

FALA ELEKTROMAGNETYCZNA O NAJWIĘKSZEJ 
DŁUGOŚCI (635-770 NM) MA BARWĘ 

CZERWONĄ, NATOMIAST NAJKRÓTSZA – O 
DŁUGOŚCI 380-450 NM – JEST 

ODPOWIEDZIALNA ZA WIDZENIE KOLORU 
FIOLETOWEGO.



DLACZEGO WIDZIMY KOLORY?
Fale elektromagnetyczne o długości w przedziale 

380-780 nanometrów są nazywane światłem 
widzialnym. Białe światło powstaje po zmieszaniu 
pojedynczych siedmiu prostych barw, nazwanych

kolorami podstawowymi.



Oko

Zjawisko pochłaniania i odbijania fal elektromagnetycznych, dzięki 
któremu widzimy otaczający nas świat w kolorze, nie byłoby 

możliwe, gdyby nie oczy. Są one niezwykle czułymi narządami 
zmysłu wzroku, które uczestniczą w tworzeniu obrazów, potocznie 

zwanym widzeniem.
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BARWA
NIE JEST 
CECHĄ 

ŚWIATŁA 
JEST JEDYNIE 
WRAŻENIEM 
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Barwy podstawowe

to czerwona, żółta i 

niebieska. Ich nazwa 

wzięła się stąd, że nie 

można ich uzyskać      

ze zmieszania farb         

o jakichkolwiek      
innych barwach.

Barwy pochodne

To pomarańczowa, 
zielona, fioletowa. 

Ich nazwa wzięła się 
stąd, że powstają z 
farb podstawowych 

w danym modelu 
kolorów.  



KOLOR LOKALNY

KOLOR POKREWNY 

KOLORY OTACZAJĄCE

CO TO ZA KOLOR?



Czynniki określające w większym lub mniejszym 
stopniu kolor wszystkich oświetlonych ciał:

Jest to barwa 
właściwa 

przedmiotu

Barwa właściwa 

podlegająca 
zmianom na skutek 

oddziaływania 
światła i cienia 

KOLORY 
OTACZAJĄCE

Każdy oglądany przedmiot 
podlega wpływom 

kolorów otaczających, 
wpływom kolorów 

odbitych, pochodzących 
od przedmiotów 

znajdujących się w 
bezpośrednim 
sąsiedztwie.



TO PRZYPUSZCZALNIE NAJSILNIEJSZY 
BODZIEC DLA KAŻDEGO CZŁOWIEKA. 

LUDZIE UŻYWAJĄ KOLORÓW BY WYRAŻAĆ 
SIEBIE I SWOJE UCZUCIA ORAZ 

WYEKSPONOWAĆ SWOJE CECHY.

Tytuł prezentacji



ZIELONY- spokój, harmonia, równowaga wewnętrzna, natura

Kolor ten idealnie nadaje się do relaksacji gdyż poprzez swoje
oddziaływanie rozluźnia i łagodzi napięcia oraz pomaga
utrzymać w równowadze energię zarówno fizyczną jak i

psychiczną. 
Wskazany dla osób nadmiernie aktywnych. 

Pomaga się odprężyć. 

JASNA ZIELEŃ: kojarzy się najczęściej z wiosną, zatem
przywołuje na myśl coś świeżego, nowego, odradzającego się.

KOLOR ZIELONY



ŻÓŁTY- szczęście, radość, bogactwo.

Kolor żółty jest informacją, że potrzebujemy kontaktu z drugim 
człowiekiem oraz dążymy do rozładowania problemów, które leżą

w naturze psychicznej. Kolor żółty wybierają osoby, które 
odczuwają lęk przed samotnością. 

Kolor żółty - sprawia, że szybciej zapamiętujemy 
informacje.



KOLOR NIEBIESKI

Znaczenie kolorów niebieskich informuje nas o potrzebie dokonań, 
możliwości tworzenia czegoś innowacyjnego, oryginalnego. 

Wybieramy niebieski ponieważ chcemy, aby ludzie nas doceniali i 
dostrzegali naszą kreatywność i mądrość.

Niebieski uspokaja. Dzięki niemu czujemy się bezpiecznie. Łatwiej nam 
zaufać np. instytucjom, które używają niebieskiego koloru. Utożsamiamy 

kolor niebieski ze stabilizacją, mądrością, wiedzą i zrozumieniem.



FIOLETOWY kolor może być odbierany zarówno 
jako kolor ciepły jak i zimny. Jest unikalny łączy w 

sobie spokój niebieskiego koloru i energię 
czerwonego, dlatego też kojarzy się z zaufaniem.
Symbolika i znaczenie jest symbolem tajemnicy, 

magii, władzy królewskiej i dostojeństwa.
Człowiek, który utożsamia się z tym kolorem jest 

władczy, pewny siebie, ale jednocześnie 
wielkoduszny i pełen uczuć. 

KOLOR FIOLETOWY
pomaga się skoncentrować i opanować 

emocje.



KOLOR 

CZERWONY

NALEŻY DO BARW CIEPŁYCH. 
KOLOR KRÓLEWSKI, SYMBOL 

WITALNOŚCI I DZIAŁANIA.
SYMBOLIZUJE WŁADZĘ. OZNACZA  

OGIEŃ,  ODWAGĘ, MIŁOŚĆ
wyraża RÓWNIEŻ PEWNOŚĆ SIEBIE, 
POCZUCIE BEZPIECZEŃSTWA I 

STABILNOŚĆ 
EMOCJONALNĄ.
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