
TEMAT: Świat substancji (zapisz proszę temat w zeszycie przedmiotowym) 

 

   Wszystko, co nas otacza składa się z substancji. Natomiast każda substancja 

składa się z małych drobin, niewidocznych gołym okiem. Substancja może 

występować w jednym z trzech stanów skupienia: stałym, gazowym i ciekłym. 

 

Spójrz na ilustrację. Woda to podstawowa substancja występująca w przyrodzie. 

Na podstawie własnych obserwacji przyrodniczych wiesz, że woda może przyjąć 

postać ciekłą: ,,woda, którą pijesz”, postać stałą: ,,kryształki lodu w płatkach 

śniegu”, czy postać gazową: ,,para wodna występująca w powietrzu”. 

  



 



Otwórz podręcznik na stronie 109. Przeanalizuj tabelkę.  

1) Gazy mają drobiny umieszczone daleko od siebie. Mogą się swobodnie 

przemieszczać. Co to oznacza? Te duże odległości powodują, że gazy można 

ścisnąć, czyli sprężyć, bądź rozciągnąć, czyli rozprężyć. Gazy przyjmują kształt 

naczynia, w którym się znajdują i wypełniają je. 

2) Ciecz- możesz porównać budowę drobinową. Widzisz, że odległości między 

drobinami są mniejsze? Drobiny znajdują się blisko siebie i przemieszczają się 

tylko nieznacznie. Np. w momencie, gdy przechylasz szklankę z wodą. Zastanów 

się, czy przelejesz  cały, duży, ulubiony sok z kartonu 1,5 litrowego do szklanki? 

Oczywiście, że nie. Najzwyczajniej cały sok, do tej szklanki się nie zmieści. 

Wniosek jest taki, że bardzo trudno jest ścisnąć ciecz. A jaki kształt ma ciecz? 

Pytanie trudne, ale odpowiedź jest łatwa. Ciecz, przyjmuje kształt naczynia,                    

w którym się znajduje.  

3) Ciało stałe – weź ołówek lub kredkę (nie temperuj) i linijkę. Ołówek posłuży 

nam tutaj jako ciało stałe. Zmierz linijką długość ołówka. Zapisz na kartce wynik 

pomiaru. Jeden koniec ołówka dotknij palcem wskazującym jednej dłoni, drugi 

drugiej. Spróbuj ścisnąć. Zmierz i zapisz wynik pomiaru. Do jakich wniosków 

dochodzisz? Oczywiście wynik pomiaru pierwszego, jest taki sam jak drugiego. 

Wniosek jest jeden: ściśnięcie ciał stałych jest praktycznie niemożliwe. Ciało 

stałe ma swój określony kształt. 

 Tylko w pewnych przypadkach możemy zmienić jego kształt. Kiedy?  

Jeśli ciało jest plastyczne. Masz w domu plastelinę. Pobaw się chwilę, oderwij 

kawałek, zrób kulkę, a za chwilę ulep coś innego. Plastyczność to jedna                                  

z właściwości niektórych ciał stałych.  

Jeśli ciało jest kruche. Kreda. Doskonale wiemy czemu służy. To fakt, że jest 

krucha, sprawia że możemy nią pisać ,,po tablicy”. Niejednokrotnie kiedy nam 

upadnie i przypadkiem ją nadepniemy, kruszy się . Ale nadal jest to kreda. 

Kruchość to cecha właściwa niektórym ciałom stałym ( szklanka ze szkła, kreda, 

ulubiona filiżanka, czy kubek ). 

Jeśli ciało jest sprężyste. Sprężynka w długopisie. Wyjmij ją ostrożnie. Co byśmy 

z nią nie zrobili, oczywiście w granicach rozsądku i nie używając dużej siły, wróci 

do poprzedniej postaci. Ciała mogą być również sprężyste. 

 



W zeszycie narysuj i podpisz ( CIECZ, CIAŁO STAŁE, GAZ) modele budowy 

drobinowej: cieczy, gazu i ciała stałego. (na podstawie tabeli str. 109 

podręcznik, część dotycząca ruchu drobin). 

Zeszyt ćwiczeń: ćw. 1 i 2 str. 58, 3i 4 str. 59 

Przypomnij sobie z poprzednich lekcji jakie wyróżniamy opady i osady 

atmosferyczne. Zastanów się, czy umiałbyś określić jaki jest ich stan skupienia. 

 

Co do zapamiętania? 

a) stany skupienia substancji 

b)właściwości ciał stałych, przykłady tych ciał 

c) modele budowy drobinowej: ciała stałego, cieczy i gazów 

 

 


