
Властивості твердих тіл. 
Мета. 

Освітня. Систематизувати знання про будову кристалічних та аморфних 
тіл. Розглянути типи кристалічних граток, властивості кристалів та 

аморфних тіл. 

Розвиваюча. Розвивати уміння чітко висловлювати свої думки, цікавість 

до спостереження за навколишнім світом. 

Виховна. Виховувати самостійність, наполегливість у досягненні мети. 

Тип уроку. Комбінований. 

 

План 

1. Актуалізація опорних знань. 
2. Вивчення нового матеріалу. 
3. Запитання на закріплення вивченого. 
4. Домашнє завдання. 

Хід уроку 

1. Актуалізація опорних знань. 

Тестування “Поверхневий натяг рідин. Капілярні явища” 
 
    2. Вивчення нового матеріалу. 
З макроскопічної точки зору твердим тілом у механіці називають таке тіло, яке 
зберігає свою форму. За внутрішньою будовою тверді тіла поділяють на 
кристалічні й аморфні. 
Проблемна ситуація:        
    Якщо перед вами є дві посудини, в одній з яких міститися сіль, а в іншій 
цукор. На перший погляд їх не відрізниш. На смак пробувати не можна. Як  
визначити, в якій з посудин сіль, а в якій цукор? 
Відповідь: Піддати термічній обробці обидві речовини. Одна з них почне одразу 
плавитися – це цукор – аморфне тіло. Інша речовина залишатиметься 
незмінною до певної температури – температури плавлення. А температуру 
плавлення мають лише кристалічні речовини. Ми знаємо, що сіль – кристалічна 
речовина. 

Кристалічні тіла – це тверді тіла, молекули і атоми яких розміщені 
впорядковано, утворюючи кристалічну решітку. Кристалічні тіла мають 
температуру плавлення. Кристалічними тілами є: різні метали, сіль, лід, графіт 



та інші речовини. Строгий порядок у розміщенні частинок кристала зумовлює 
його правильну геометричну форму та блиск. 

   
 

Монокристал кухонної солі, полікристал мідного купоросу, кристали халькопіриту. 
 

Типи кристалічних граток. 
  Іонна. У вузлах решітки містяться позитивні та негативні 
йони. Стійкість решітки забезпечують електричні сили 
притягання між різнойменними іонами. Такі речовини, як 
правило, тугоплавкі, з малою летючістю. Типовими 
іонними кристалами є NaCl, KCl, MgO,  та інші. 
 
Атомна. У вузлах решітки містяться нейтральні атоми. Стійкість решітки 
зумовлена дуже міцними ковалентними зв’язками між кожною парою сусідніх 
атомів. Таким речовинам властива тугоплавкість, нерозчинність у воді. Деяким 
(наприклад, вуглецю у вигляді алмазу) — винятково висока твердість. Атомну 
решітку мають кристали германію, кремнію, сірки, фосфору, вуглецю. 

 
 Кристалічні гратки алмазу та графіту. 

 
Молекулярна. У вузлах - нейтральні молекули. Решітка утримується 

 
Металева. У вузлах решітки розміщені позитивні йони, а у просторі між 
вузлами хаотично рухаються вільні електрони. Стійкість решітки 
забезпечується електричною взаємодією позитивних іонів та електронного газу. 
Ці речовини характеризуються, як правило, високою температурою плавлення, 
металевим блиском, твердістю, є хорошими провідниками електричного 
струму. Таку решітку мають усі метали. 



Решітка кристала може мати дефекти (вакансії, включення, дислокації), 
які впливають на міцність решітки. 

   
Кристалічні гратки міді та заліза. 

Види кристалів. 
Монокристал - один суцільний кристал.  

 
 Полікристал - сукупність хаотично розміщених монокристалів, що зрослись. 

   
Властивості кристалів. 
Анізотропія - неоднаковість фізичних (механічних, теплових, електричних, 
магнітних, оптичних) властивостей у різних напрямках. Анізотропія характерна 
лише для монокристалів, полікристали є ізотропними, тобто їхні властивості у 
різних напрямках однакові. 

  
Поліморфізм - кристали, що складаються з однакових атомів, мають різні 
решітки і тому різні властивості (наприклад, алмаз та графіт). 
Кристали мають сталу температуру плавлення. 



Аморфні тіла. Кристалічної решітки аморфні тіла не мають. Строгого порядку 
у розміщенні частинок немає. Відстані між частинками менші, ніж у рідині, але 
більші, ніж у кристалів. 

    
  До аморфних тіл належать бурштин, скло, смола, плавлений цукор, плавлений 
кварц та ін. До аморфних тіл відносять і полімери (деревина, природний та 
синтетичний каучук, поліетилен, пластики), молекули яких мають вигляд 
довгих ланцюгів, що містять сотні тисяч атомів. 

    
Властивості аморфних тіл: 
- Ізотропія - властивості в усіх напрямках однакові. 
-  Відсутність  сталої  температури  плавлення:  аморфні  тіла  стають  рідкими  у 
певному інтервалі температур. 
- Аморфний стан є нестійким: з часом аморфні тіла кристалізуються. 
 
3. Запитання на закріплення вивченого. 

1. Дайте короткий опис будови кристалів. 
2. Назвіть типи кристалічних граток та дайте їм коротку характеристику.  
3. Назвіть види кристалів та дайте коротку характеристику кожного з них. 
4. Назвіть властивості кристалів? 
5. Дайте коротку характеристику аморфним тілам. Вкажіть їх властивості. 
6. Аморфні тверді тіла іноді називають рідинами з надвисокою в’язкістю. 
Чому? 
7. У старому віконному склі нижня частина зазвичай товща, ніж верхня. Чим це 
пояснити? 
8. З монокристала вирізали деталь кубічної форми й нагріли. При цьому 
змінився не тільки обсяг деталі, а й її форма. Поясніть це явище. 

4. Домашнє завдання. 

Вивчити: параграф 52. 
Усне опитування по запитаннях до уроку. 


