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Laboratorijas darbs: Krāsu redzes tests 

 
 
DARBA UZDEVUMS: Veikt krāsu redzes Farnsvorta-Munsela testu, 
izmantojot datorprogrammas Visual Acuity and Color Vision testu. 
 
DARBA GAITA: 
 

1. Startē datorprogrammu „Visual Acuity and Color Vision test”. 
2. Programmas sākuma logā izvēlēties ikonu ar uzrakstu „Color 

vision (FM 100)”. Atvērsies testa izpildes logs. 
3. Tests sastāv no četrām rindām, kurā pirmajā rindā ir 22 krāsu 

kvadrāti, bet atlikušajās trīs rindās – katrā pa 21 kvadrātiem, 
tādejādi kopā - 85 krāsu kvadrāti. 

4. Testa uzdevums ir sakārtot dotos krāsu kvadrātus tā, lai nākamais 
krāsas tonis būtu vistuvāk iepriekšējam. To dara, ar datora peli 
„satverot” vajadzīgo krāsas kvadrātu un novietojot to pareizajā 
vietā. 

5.  Katru krāsu rindu vajadzētu sakārtot divās minūtēs. Testu veic 
binokulāri  -  abām acīm kopā. 

6. Kad tests ir pabeigts, ekrānam labajā pusē apakšā ar peli klikšķini 
uz ikonas „Graph”. 

7. Īss brīdis jāuzgaida, un atvērsies ekrāns, kurā parādīts kopējais 
kļūdu rezultāts (Score. Piezīme – jo lielāks Score, jo sliktāk 
persona spēj izšķirt krāsas) un krāsu aplis, kurā šis iegūtais punktu 
skaits (Score) ir uzzīmēts, attēlojot vietas, kurās tikusi pieļauta 
kļūda (krāsu kvadrātu transpozīcija). Ja kļūdu nav, krāsu apļa 
centrā parādās simetriskas formas aplis; ja ir kļūdas – kļūdainās 
vietas krāsu apļa centrā parādās kā smaili izvirzījumi. 

8. Katrs krāsas kvadrāts ir kodēts ar savu skaitli (no 1 līdz 85), tāpēc, 
ja ir pieļauta kļūda, tās var atrast caurskatot skaitļu rindas ekrāna 
kreisajā augšējā stūrī. 

9. Krāsu testa kļūdas ieraksti tabulā „Rezultātu lapā”. To dari, zem 
krāsu kvadrāta numura ieliekot atzīmi „x”. Šajā tabulā jāatzīmē 
tikai to kvadrātu numuri, kuros ir parādījušās kļūdas. Ja kļūdu 
nav, tad 1.testa ailes jāatstāj tukšas.  

10.  Testu veic atkārtoti, uzklikšķinot „Exit”; tad „Reset”. 
11.  Atkārtotā testa rezultātus līdzīgā veidā ieraksti tabulā zem pirmā 

testa rezultātiem. 
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Testa rezultātu interpretācija: 
• Par ļoti labām krāsu izšķiršanas spējām uzskata rezultātu, 

kurā relatīvā kļūda nepārsniedz 20%.  
• Par vidējām krāsu izšķiršanas spējām uzskata rezultātu, kurā 

relatīvā kļūda ir robežās no 20 – 80%. 
• Par vāju spēju atšķirt nokrāsas (vai pat defektīvu krāsu redzi) 

uzskata rezultātu, kurā relatīvā kļūda ir virs 80%. 
 

Ievēro: šajā laboratorijas darbā netiek vērtētas Tavas krāsu 
izšķiršanas spējas, bet gan prasme rezultātu analizēt un dot 

skaidrojumu! 
 
 
Aprēķini un  jautājumi par darbu: ATBILDES RAKSTI 
„REZULTĀTU LAPĀ”!!!!  
 
 

1) Norādi absolūto pieļauto kļūdu skaitu 1.testā un 2.testā!  
   

2) Aprēķini atsevišķi 1. un 2. testa reizē iegūto relatīvo kļūdu skaitu 
(%). 

 
3) Kā Tu vērtē savu krāsu izšķiršanas spēju pēc testa rezultātiem? 

Atbildi pamato!  
  

4) Nosauc iespējamos faktorus, kas ietekmē krāsu izšķirtspēju!  
         

5) Kuras no acs tīklenes šūnām (fotoreceptoriem) nodrošina krāsu 
redzi?  

 
6) Cik tipu un kādu tipu krāsu redzi nodrošinošos fotoreceptorus  

cilvēkam Tu vari nosaukt, un kas nosaka šo šūnu (fotoreceptoru) atšķirīgo 
spēju uztvert dažādas krāsas?       
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7) Zemāk attēlā dots kāda cilvēka krāsu aplis, kas iegūts datortestā 
„Visual Acuity and Color Vision test”.  

 
   
   

            
1.attēls. Krāsu redzes testā iegūti rezultāti, kas atspoguļoti krāsu aplī. 

 
Kādus secinājumus vari izdarīt par cilvēka krāsu redzi, kuram pēc šī 
testa veikšanas ir iegūts dotajā attēlā redzamais krāsu aplis? Kāds 
varētu būt šāda rezultāta iemesls?  
 
 
8) Papildini iztrūkstošos jēdzienus: 
- ja acs tīklenē funkcionē trīs tipu krāsu redzi nodrošinošās šūnas 

(fotoreceptori), šādu redzi svešvārdā sauc par ________________; 
- ja acs tīklenē funkcionē divu tipu krāsu redzi nodrošinošās šūnas 

(fotoreceptori), šādu redzi svešvārdā sauc par_________________; 
- ja acs tīklenē funkcionē viena tipa krāsu redzi nodrošinošās šūnas 

(fotoreceptori), šādu redzi svešvārdā sauc 
par___________________   
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9) Aplūko dotos attēlus A un B! 
Tajos attēlota cilvēka un putna krāsu redzi nosakošo fotoreceptoro 
šūnu gaismas viļņu absorbcijas spektra līknes.  

 

 
 
 
     

• Kurš no dotajiem attēliem atbilst putnam, un kurš – cilvēkam? 
Kāpēc? Atbildi pamato! 

 
• Cik tipu fotoreceptoro šūnu ir katrā no minētajiem gadījumiem? 
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