
Испарување и кондензација

- Да наведуваш и препознаваш агрегатни состојби

- Да ја знаеш разликата во распореденоста на честичките во секоја од агрегатните 

состојби начинот на однесување на честиците во секоја од агрегатните 

состојби

- Да знаеш како се изразени својствата: ВОЛУМЕН, ОБЛИК, ГУСТИНА, СТЕПЕН 

НА КОМПРЕСИЈА (ПОТИСНУВАЊЕ), ТЕЧЕЊЕ

кај цврста, течна и гасовита агрегатна состојба.

- Да знаеш дека испарување се случува кога течност се претвора во гас

- Да знаеш дека гасот кој се добива со испарување на водата се нарекува водена 

пареа и е без боја, мирис и вкус.



Агрегатни состојби

 Супстанциите во природата ги среќаваме во три агрегатни состојби и тоа:

- цврста

- течна

- гасовита



Цврста агрегатна состојба

 Цврста состојба една од основните или фундаментални состојби 
на материјата. Таа се карактеризира со структурни цврстина и 
отпорност на промена на формата или волумен. За разлика 
од течноста, цврст објект не тече за да го исполни обликот на 
својот сад, ниту пак се шири за да го пополни целиот обем на 
располагање на него како што прави гасот. Атомите кај цврстите 
материи се цврсто сврзани едни со други.

 Супстанциите во цврста агрегатна состојба имаат и сопствена 
форма и сопствен волумен. Меѓутоа, некои од нив имаат правилна 
внатрешна градба, а некои, иако имаат правилна надворешна 
форма, немаат правилна внатрешна градба. Цврстите супстанции 
со правилна внатрешна градба се нарекуваат кристални, додека 
оние без правилна градба се аморфни.



Течна агрегатна состојба

 Супстанциите во течна агрегатна состојба лесно ја менуваат 

формата, слободната површина им е хоризонтална и го задржуваат 

својот волумен.

 Односно, немаат сопствен облик, туку ја заземаат формата на 

садот во кој се наоѓаат. Ова покажува дека меѓу молекулите на 

течностите постојат посилни заемодејства отколку кај гасовите, но 

не толку силни за да тие имаат своја форма како кај цврстите 

тела. 



Гасовита агрегатна состојба

 Гасовитите супстанции немаат ниту сопствена форма, 

ниту сопствен волумен. Нивните молекули се движат 

хаотично во сите правци (Брауново движење). Главна 

карактеристика на гасовите е нивната тенденција да го 

заземаат целиот простор што им е на располагање, 

односно максимално да се шират. Сето ова укажува на 

многу слабите интеракции меѓу молекулите во 

гасовите.



Видеа за агрегатна состојба

 https://www.youtube.com/watch?v=s-KvoVzukHo

 https://www.youtube.com/watch?v=wclY8F-UoTE

https://www.youtube.com/watch?v=s-KvoVzukHo
https://www.youtube.com/watch?v=wclY8F-UoTE


Промена на агрегатна состојба

 Агрегатната состојба можеме да ја промениме со загревање (зголемување 

на температурата) или ладење (намалување на температурата)



Промена на агрегатна состојба

 Тврдите тела при загревање поминуваат од цврста во течна агрегатна 

состојба, поради зголемувањето на брзината на молекулите и меѓу 

молекуларниот простор.

 Кога течностите се загреваат, течноста поминува во гасовита агрегатна 

состојба. Брзината на молекулите им се зголемува, а меѓу молекуларниот 

простор толку се зголемува што привлечните сили помеѓу молекулите во 

даден момент толку ослабуваат што веќе не дејствуваат.



Испарување 

 Испарување е физичка појава при што една супстанција преминува од течна во гасовита агрегатна 

состојба и се случува на површината на супстанцијата. Посебен вид на испарување е вриењето, 

кадешто испарува сета маса во целина.

 Во една чаша вода на собна температура, молекулите немаат доволно топлинска енергија за да 

избегаат од течноста. Со нејзино загревање, тие набргу излегуваат и се судираат. При 

судирањето, молекулите ја предаваат енергијата во различен степен, зависно од тоа како ќе се 

судрат. Оние при површината добиваат, но не оддаваат енергија, па така имаат достатна сила за 

да избегаат во воздухот (да испарат).



Испарување 

 Испарувањето е суштински дел од процесот 

на кружење на водата. Сонцето предизвикува 

испарување на вода од океаните, 

морињата, езерата, влагата од почвата и други извори. 

 Испарувањето на водата се случува кога површината ќе 

се изложи на воздух, овозможувајќи го излегувањето 

на молекулите во облик на пареа. Дел од таа пареа 

потоа образува облаци.



Примена во секојдневен живот

 Сушење на алишта 

- ветер

- Сонце

- Површина на алиштата

 Ладење на јадење, чај, кафе



Домашна работа

 Наполнете три (пластични) чаши со иста количина вода и ставете ги на 

различни места низ домот. Секој ден мерете ја количината на водата во 

секој сад и забележувајте како се менува нивото на водата во зависност 

од тоа каде се поставени чашите.

 Набљудувајте ја водата неколку дена и изведете заклучоци

 Секој ученик да ја слика ситуацијата, да ја прикачи во документот со 

заклучок.



 Презентација за испарување by Милена Димитриеска is licensed under 

a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
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