
MIG          A.Miśkiewicz 

Temat: Własny film, czyli jak twórczo wykorzystać kamerę. 

Kontynuacja zajęć podczas potkania „na żywo" – środa godz. 9 

Temat: Modele Barw – podsumowanie wiedzy, test. 

Podaj odpowiedzi na Messenger (lub mail) do 6 maja 2020  

Praca nadesłana po terminie nie podlega ocenie. 

Zadanie 1 

W kodzie HTML kolor biały można zapisać za pomocą wartości 

    #255255 

    #000000 

    rgb (FF, FF, FF) 

    rgb (255, 255, 255) 

Zadanie 2 

Kolor zapisany w notacji heksadecymalnej #0000FF to 

 

    czarny. 

    zielony. 

    niebieski. 

    czerwony. 

 

Zadanie 3 

Kolor zapisany kodem heksadecymalnym: #1510FE w kodzie RGB będzie miał wartość 

 

    rgb(15,10,FE) 

    rgb(21,16,FE) 

    rgb(21,16,254) 

    rgb(21,16,255) 

 



Zadanie 4 

Barwa zapisana w modelu RGB(255, 0, 0) jest 

 

    żółta. 

    zielona. 

    niebieska. 

    czerwona. 

 

Zadanie 5 

Połączenie dwóch barw leżących po przeciwnych stronach w kole barw jest połączeniem 

 

    trójkątnym. 

    sąsiadującym. 

    dopełniającym. 

    monochromatycznym. 

 

Zadanie 6 

Model barw oparty na 3 parametrach: odcień, nasycenie i jasność to 

 

    RGB 

    HSV 

    CMY 

    CMYK 

 

Zadanie 7 

Modelem barw opisującym kolor z użyciem stożka przestrzeni barw jest 

 

    CIE 

    HSV 

    CMY 

    CMYK 



Zadanie 8 

Kolor zapisany kodem RGB o wartości rgb(128,16,8) w postaci szesnastkowej ma wartość 

 

    #FF0F80 

    #FF1008 

    #801008 

    #800F80 

 

Zadanie 9. 

Kolor 255 12 12 w modelu RGB na stronie www powinien być zapisany w postaci 

 

    #2551212 

    #EE0C0C 

    #AB1A1D 

    #FF0C0C 

 

Zadanie 10. 

CMYK to zestaw czterech podstawowych kolorów farb drukarskich: 

 

    turkusowego, błękitnego, białego, różowego. 

    turkusowego, purpurowego, białego, czarnego. 

    czerwonego, purpurowego, żółtego, szarego. 

    turkusowego, purpurowego, żółtego, czarnego. 

 

Zadanie 11 

Saturacja koloru nazywana jest inaczej 

 

    jasnością koloru. 

    nasyceniem koloru. 

    dopełnieniem koloru. 

    przeźroczystością koloru. 



 

Zadanie 12 

Kolor zapisany w postaci szesnastkowej o wartości #11FE07 w kodzie RGB ma postać 

 

    rgb(17,FE,7) 

    rgb(11,127,7) 

    rgb(17,255,7) 

    rgb(17,254,7) 

 

Zadanie 13 

W palecie kolorów RGB kolor żółty jest połączeniem dwóch kolorów: zielonego i czerwonego. Który z 

kodów szesnastkowych oznacza kolor żółty? 

 

    #FF00FF 

    #00FFFF 

    #FFFF00 

    #F0F0F0 

 

Zadanie 14 

Kolor zapisany kodem RGB, o wartościach rgb(255, 128, 16) w kodzie szesnastkowym będzie miał 

wartość 

 

    #008010 

    #ff0f10 

    #ff8010 

    #ff8011 

 



Zadanie 15 

Oznaczenie barwy w postaci #ff00e0 jest równoważne zapisowi 

 

    rgb(f,0,e0) 

    rgb(ff,0,e0) 

    rgb(255,0,128) 

    rgb(255,0,224) 

 

Zadanie 16 

Model opisu przestrzeni barw o parametrach odcień, nasycenie i jasność, to 

 

    HSV 

    RGB 

    CMY 

    CMYK 

 

Zadanie 17 

Wskaż model barw, który stosuje się do wyświetlania kolorów na ekranie monitora komputerowego 

 

    HLS 

    RGB 

    CMY 

    CMYK 

 


