
Temat: Stany skupienia. Właściwości materii.

Otaczające nas przedmioty fizycy nazywają ciałami fizycznymi (niezależnie od tego czy 
są one żywe czy martwe)

Materię z której zbudowane są ciała fizyczne nazywamy substancją.

Jedno ciało fizyczne może być zbudowane z wielu substancji.
Np. ciało fizyczne „okno” zbudowane jest z następujących substancji:
 plastiku lub drewna, metalu, szkła, gąbki lub gumy.

Otaczające nas substancje obserwujemy w różnych stanach skupienia: 
stałym (szkło, plastik, większość metali), 
ciekłym ( rtęć, olej, woda, mleko) 
gazowym (lotnym)(tlen, CO

2
, azot)

Problem:
Czy wszystkie otaczające nas substancje mogą występować 
w trzech stanach skupienia? 

Większość  ale tylko niektóre z nich przyjmują trzy stany w warunkach ciśnienia i 
temperatury w których żyje człowiek 

(tzn ciśnienie ok. 1000 hPa i temp od –30o C do +50
 o C). 

Niektóre z nich możemy zaobserwować w innych stanach skupienia w laboratoriach, gdzie
wytwarza się odpowiednie warunki, ciśnienia i temperatury.

Dośw.: Badanie właściwości substancji w różnych stanach skupienia

Właściwości substancji w różnych stanach skupieniaWłaściwości substancji w różnych stanach skupienia
a)       ciała stałe
-   mają własny kształt
-   mają własna objętość (nie zmieniają jej nawet gdy kształt ciała ulega zmianie)
-   są nieściśliwe (trudno zmienić ich objętość)
b)            cieczeciecze
-   nie mają własnego kształtu – przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują
-   mają własną objętość
-   są nieściśliwe
c)c)              gazygazy
-   nie mają własnego kształtu – przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują
-   nie mają własnej objętości – zawsze wypełniają całą dostępną objętość naczynia (całe 

naczynie)
-   są ściśliwe i rozprężliwe

Ciała stałe mają oprócz tego pewne przydatne właściwości, 
które jednak mogą ulegać zmianie pod wpływem warunków 
zewnętrznych. Są to 
a)   plastyczność (ciało plastyczne pod wpływem nacisku – siły zmienia swój kształt i nie 

powraca do poprzedniego kształtu)
  np.: miedziany drut, plastelina, modelina, masy solne.

b)   Sprężystość (ciało sprężyste pod wpływem nacisku – siły zmienia swój kształt ale gdy 
siła przestaje na nie działać powraca  d o poprzedniego kształtu) np.: sprężyny, 
gąbki, gumki 



c)   Kruchość (ciało kruche pod wpływem nawet małego nacisku – siły  u lega zniszczeniu)
np.: szkło, kreda, plastik

Właściwości ciała mogą ulegać zmianie pod wpływem czynników zewnętrznych takich jak 
duże wartości sił, bardzo wysokie lub bardzo niskie temperatury.

Ciała sprężyste po przekroczeniu pewnej granicy wartości działającej siły stają się ciałami 
plastycznymi. 
Oznacza to, że podział ciał na plastyczne, sprężyste i kruche nie jest podziałem stałym  
czyli jest podziałem nieostrym

 
Budowa wewnętrzna substancji 

Stan skupienia,
Schemat budowy

wewnętrznej 

Cechy budowy
wewnętrznej 

Cechy materii wynikające z
cech budowy wewnętrznej 

STAŁY - Bardzo małe odległości pomiędzy 
cząsteczkami, nie można ich 
zmniejszyć
- Bardzo silne oddziaływania 
międzycząsteczkowe 
- Cząsteczki wykonują ruch 
drgający we wszystkich kierunkach 

- Nieściśliwe
- Mają własny kształt i 
objętość

Ciekły - Niewielkie odległości 
międzycząsteczkowe, nie można 
ich zmniejszyć
- Oddziaływania 
międzycząsteczkowe silniejsze niż 
w gazach ale słabsze niż w ciałach 
stałych
- Ruch chaotyczny cząsteczek

- Nieściśliwe
- Mają własną objętość, ale 
nie mają własnego kształtu 

Gazowy - Duże odległości 
międzycząsteczkowe,  można je 
zmniejszyć
- Bardzo słabe oddziaływania 
międzycząsteczkowe 
Chaotyczny ruch cząsteczek z 
bardzo dużymi prędkościami 

- Ściśliwe
- Brak własnego kształtu i 
objętości 

Plastyczne glina kruchatemperatura

sprężyste
Siła,

sprężyna Plastycznatemperatura

kruche Plastyczne szkło temperatura
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W zależności od tego w jakim stanie skupienia znajduje się substancja jej cząsteczki są 
bardziej lub mniej uporządkowane.
Największy stopień uporządkowania i największe zagęszczenie cząsteczek występuje w 
ciałach stałych, mniejsze w cieczach, a najmniejsze w gazach.


