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PRZYKŁADY CIAŁ STAŁYCH: 

 
●Złoto 
●Drewno 
●Piasek 
●Stal 
●Cegła 
●Skała 
●Miedź 
●Mosiądz 
●Jabłko 
●Folia aluminiowa 
●Lód 
●Masło 

Ciała stałe mają określony kształt i 
objętość. 
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CIAŁO STAŁE 
Ciałem stałym nazywamy zbiór cząsteczek lub atomów 

oddziaływających ze sobą tak silnie, że wszelkie ruchy 

translacyjne względnie rotacyjne cząsteczek (atomów) są 

niemożliwe. Cząsteczki (atomy) ciała stałego  mają tendencję 

do zajmowania ściśle określonych miejsc w przestrzeni co 

różni stan stały od stanu gazowego i ciekłego. 

KRYSZTAŁ 



O budowie krystalicznej 

- metale 
- lód 
- sól kamienna 
- diament 
- grafit 

- pcv 
- tworzywa sztuczne 
- szkła 
 

Ciała stałe 

O budowie niekrystalicznej 



Ciecze 
 Cząsteczki są w stałym 

ruchu 

 Oddziaływują na siebie 
siłami 
międzycząsteczkowymi 

 Odległości 
międzycząsteczkowe są 
znacznie mniesze niż w 
gazach 

 Ciecze są praktycznie 
nieściśliwe 

 Ciecze, w odróżnieniu do 
gazów, nie wypełniają 
całej objętości zbiornika 



Napięcie powierzchniowe 

 Własności cieczy 



 Własności cieczy 
Napięcie powierzchniowe 
Na skutek oddziaływań 
międzycząsteczkowych na 
powierzchnii cieczy tworzy się siła 
działająca do wnętrza cieczy. 
Nadaje ona kroplom kształt 
kulisty. Nosi nazwę napięcia 
powierzchniowego. 

Napięcie powierzchniowe 
maleje wraz z temperaturą.  
W temperaturze krytycznej, 
kiedy zanika różnica między 
cieczą a parą, uzyskuje 
wartość równą zeru. 
 

 



PAROWANIE CIECZY 

    W każdej temperaturze w cieczy 

znajduje się pewna liczba cząsteczek  

o energii wyższej niż potrzebna do 

pokonania oddziaływań 

międzycząsteczkowych  i  przejścia  

w stan gazowy. 



            GAZY 
        Przykłady gazów: 

●Powietrze 
●Hel 
●Azot 
●Freon 
●Dwutlenek węgla 
●Para wodna 
●Wodór 
●Gaz ziemny 
●Propan 
●Tlen 
●Siarkowodór 



       GAZY 

Gaz można scharakteryzować następującymi założeniami: 
 

1. Gaz składa się z cząsteczek (atomów) będących  
w nieustającym, przypadkowym ruchu. 
 

2. Cząsteczki (atomy) można traktować jako punkty 
bezwymiarowe. Można zaniedbać wymiary cząsteczek. 
Średnica cząsteczek (atomów) jest znacznie mniejsza od 
średniej drogi między zderzeniami. 
 

3. Zderzenia cząsteczek i atomów są „zderzeniami 
sprężystymi”. 

 



            Podsumowanie 

 
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) ciecze 
- nie mają własnego kształtu – przyjmują kształt naczynia, w którym się znajdują 
- mają własną objętość 
- są nieściśliwe 
c) gazy 
- 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 
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