
Fyzikální a chemické vlastnosti nerostů

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jaspis (Kyje u Jičína)



Vlastnosti nerostů
K rozlišování nerostů se využívá:
1. Fyzikálních vlastností
2. Optických vlastností
3. Chemických vlastností
4. Elektrických vlastností
5. Magnetických vlastností



VLASTNOSTI 
NEROSTŮ

fyzikální

tvrdost

hustota

optické vlastnosti

štěpnost a lom

chemické

rozpustnost ve vodě

chemické složení

reakce s kyselinami



Fyzikální vlastnosti minerálů

• Hustota
• Tvrdost
• Štěpnost
• Lom
• Optické vlastnosti
• Barva vrypu

http://www.mineraly.net/vlastnosti.php
záhněda

Předvádějící
Poznámky prezentace
Záhněda (Suky, Českomoravská vrchovina)

http://www.mineraly.net/vlastnosti.php


Hustota 
 je fyzikální veličina, 
 je dána krystalovou strukturou a chemickým 

složením

 udává  hmotnost 1 m3(popř.1cm3) dané látky 

 značka   ρ (řecké písmeno ró)

 hustotu určujeme výpočtem z hmotnosti a objemu
Vzorec pro výpočet hustoty:

V
mVm == :ρ

hustota
hmotnost

objem



Podle hustoty dělíme nerosty na:
lehké 1-2g/cm3

středně těžké 2-3g/cm3

těžké – vyšší než 3g/cm3

Úkol: který nerost má nejvyšší hustotu?
Použij učebnici na str.126.



Jednotky hustoty :

3
3 . −= mkg

m
kg

čti  kg na m3

3
3 . −= cmg

cm
g

čti  gram na cm3

např:  hustota zlata – 19,3 

Hustoty vybraných minerálů najdete 
v učebnici
na str.126,127.

3cm
g



Co musíme znát, abychom vypočítali hustotu?

objem

hmotnost

1 ml = 1 cm3



Hustotu nerostu zjistíme tak, že:
zvážíme jej, 
zjistíme jeho objem 
vypočítáme: ρ

konečný objem V2 – 96 ml

výsledný objem nerostu V3 16 ml = 16 cm3

počáteční objem V1 – 80 ml

1.

2.

V2 - V1 = V3

96 – 80 = 16



V = ?

218 – 150 = 68

V = 68ml = 68 cm3



Urči objem nerostu… 340ml – 220ml = 120ml

V= 120ml = 120cm3



m = 136g

V = 68 cm3

ρ = ?

V
mVm == :ρ

ρ =136 : 68 = 2

ρ = 2 g/cm3

Zjisti, o který nerost se jedná?

m
______

ρ. V

síra, halit, sádrovec



m
______

ρ. V

m – 765 g 

V – 150ml

ρ = ?



Hustota

• Který nerost má větší hustotu? 
a)diamant, nebo tuha
diamant C 3,5 g/cm³
grafit C 2,1–2,3 g/cm³
b)  galenit, nebo sůl kamenná
halit NaCl 2,1–2,2 g/cm³
galenit PbS 7,2 –7,6 g/cm³

galenit

halit

Předvádějící
Poznámky prezentace
Hustotu minerálu zjistíme porovnáním jeho hmotnosti s hmotností stejného objemu vody. Hustota 2,5 znamená, že tento minerál je dvaapůlkrát těžší než voda. Měří se v g/cm3. Z fyziky – hustotu vypočítáme, když hmotnost vydělíme objemem.Galenit (Příbram)



látka hustota

[kg/m3]
voda 998

led 917

zlato 19300

stříbro 10500

hliník 2700

vodík 0,08

helium 0,16

kyslík 1,31

dusík 1,15

měď 8960

rtuť 13500

aceton 792

ethanol 789

látka hustota
[kg/m3]

oxid uhličitý 1,98
methan 0,72
vzduch 1,29
beton 2100

suchý písek 1500
ocel 7850

dřevo smrkové 650
dřevo dubové 700

benzín 750
nafta 850
máslo 930

řepkový olej 920
parafín- vosk 900



Štěpnost

ŠTĚPNÉ 
NEROSTY

Rozpadají se podle 
štěpných ploch

lupínky 
(slída)

klence 
(kalcit)

klenec kalcitu
lupínky slídy

Předvádějící
Poznámky prezentace
Štěpnost je jev, kdy se nerost láme podél přesně vymezených ploch. Plochy štěpnosti nejsou dokonale rovné jako plochy krystalové, nicméně jsou velmi soudržné a dokonce i odrážejí světlo. Kvalita (stupeň) štěpnosti je určovacím znakem.



Je schopnost nerostů 
oddělovat se při 
mechanickém 
působení podle 
rovných lesklých 
ploch



Lom

LOM

Štěpnost chybí

lasturnatý 
(opál)

tříštivý 
(granát)

opál
granát

Předvádějící
Poznámky prezentace
Udeříme-li do nerostu geologickým kladívkem, rozlomí se a zanechá plochy, které jsou hrubé a nerovné. Tento jev se nazývá lom. Opál (Mochovce, Slovensko)Granát (Boží Hora, Jeseníky)



Rozbíjíme-li nerost a 
plochy oddělených částí 
jsou nerovné, hovoříme o 
lomu nebo lomných 
nerostech



Lom lasturnatý



Soudržnost a pevnost
Soudržnost – schopnost stavebních částic nerostu zůstat 
pohromadě – zjišťujeme jí ohýbáním, úderem, tahem a 
tlakem /důležitost ve stavebnictví/.

Pevnost – schopnost nerostu odolat nárazu, tlaku
tahu. 

minerály:
 jemné – při úderu se rozdrtí na prášek /síra, grafit/
 křehké – při úderu se ostré úlomky rozdrtí /křemen/
 kujné a tažné – roztepávají se v plech nebo vytahují v 

drát



Optické vlastnosti

Vryp = jemný prášek, který vzniká otřením nerostu o 
porcelánovou destičku.
Barva vrypu se často liší od barvy nerostu, např. hematit 
je černý a jeho vryp červenohnědý.

Úkol: Vyzkoušej barvu vrypu pyritu.

Barva vrypu

Předvádějící
Poznámky prezentace
Vryp získáme třením vzorku po povrchu neglazurované porcelánové destičky. Barva vrypu se často liší od barvy nerostu.Pyrit může svou barvou připomínat zlato, ale jeho vryp je černý. Zlato má vryp žlutý.Na obrázku je pyrit a jeho vryp.Pyrit (Peru)



Vryp získáme třením vzorku po povrchu neglazurované 
porcelánové destičky. Barva vrypu se často liší od barvy 
nerostu.
Pyrit může svou barvou připomínat zlato, ale jeho vryp je 
černý. Zlato má vryp žlutý.



Nerosty podle 
barvy 

barevné

zbarvené

bezbarvé
křišťál

diamant

odrůdy 
křemene

modrý - azurit

žlutá - síra

azuritsíra

Průhledný 
bezbarvý nerost = 
ČIRÝ MINERÁL 

(křišťál)

Barva nerostu

Předvádějící
Poznámky prezentace
Barva nerostu je jedním z určovacích znaků. Některé minerály lze identifikovat podle charakteristické barvy. Mnohé minerály (např. křemen) se vyskytují v různých barvách, mnoho minerálů je bílých nebo bezbarvých. Síra (Tarnobrzeg, Polsko)Azurit (Zlaté Hory, Jeseníky)



barevný nerost

má konstantní čili stálou barvu, bez 
ohledu na jejich naleziště – př. síra



zbarvený nerost
vyskytuje se ve více barvách (odrůdách) – př. 
křemen, obsahuje cizí látku, která minerál 
zabarvuje

Citrín Ametyst Záhněda



Zbarvené nerosty

Odrůdy 
křemene

fialová

žlutá

růžová růženín

citrín

ametyst

citrín ametyst
růženín

Předvádějící
Poznámky prezentace
Zbarvené odrůdy křemeneCitrín (Budeč u Žďáru nad Sázavou)Ametyst (Brazílie)



bezbarvý nerost

vyskytuje se v čiré, průhledné formě, 
neobsahují příměsi – např. odrůda 

křemene křišťál



Propustnost světla nerostem

Nerosty podle
propustnosti 

světla

průhledné

průsvitné

neprůhledné

kalcit

záhněda

magnetit

záhněda
magnetit

lze přes ně číst

světlo jimi prosvítá, vidíme obrysy tvarů

nepropouští světlo

Předvádějící
Poznámky prezentace
Minerál, který umožňuje vidět předměty skrz něj, je průhledný (transparentní). Jestliže světlo proniká, ale předmět není vidět dostatečně jasně, pak je minerál průsvitný (translucentní). Jestliže světlo nerostem neproniká, a to ani jeho tenkým řezem, je minerál opakní (neprůhledný).Magnetit (Kiruna, Švédsko)



průhledné nerosty

dvojlom kalcitu

halit

Předvádějící
Poznámky prezentace
Dvojlom je optický jev. Při průchodu světla krystalem kalcitu dojde k rozštěpení paprsku na dva, a tak se písmo jeví jako zdvojené.Halit (Věliczka, Polsko)



olivín  průsvitný nerost



magnetit – neprůhledný nerost



• kovový (pyrit, galenit)
• skelný (křemen, živec)
• perleťový (slída)
• hedvábný (azbest)

slída

pyrit

azbest

křemen (křišťál)

vzniká odrazem světla od 
povrchu nerostu

Lesk

Předvádějící
Poznámky prezentace
Lesk vyjadřuje způsob odrazu od povrchu nerostu a pozná jej snadno i laik. Podle lesku se minerály rozdělují na nekovově lesklé a kovově lesklé. Rozlišuje se u nich slabší skelný lesk, silný diamantový lesk nebo mastný lesk a lesk polokovový, který se objevuje na krystalech téměř kovových, ovšem stále ještě průsvitných. Kovově lesklé nerosty jsou zcela neprůhledné (opakní) a jejich krystalové plochy se často silně zrcadlí.diamantový – silný lesk minerálůskelný – odpovídá lesku skla, je typický pro většinu minerálůmastný – připomíná lesk mastného papíruperleťový – zpravidla se objevuje na plochách dokonalé štěpnosti hedvábný – je typický pro vláknité agregáty 



lesk kovový



lesk mastný



lesk hedvábný



lesk skelný



• tvrdost minerálů je jeho odolnost proti poškrábání
• používáme k jejímu měření tzv. Mohsovu stupnici tvrdosti 

(T1 - T10)
• nerosty s vyšším číslem rýpou nerosty s číslem nižším 
/kalcit tedy rýpne do sádrovce nebo soli kamenné, ale nikoliv 
do fluoritu/ 
• minerály lze zkoušet také s předměty denní potřeb: 
např. minerál škrábnutý mincí bude mít tvrdost nižší než 3,5; 
čepel nože 5,5;
sklo 6;
nehet 2,5. 

Tvrdost





Tabulka tvrdosti
1 Mastek

2 Sádrovec

3 Kalcit

4 Fluorit

5 Apatit

6 Živec

7 Křemen

8 Topaz

9 Korund

10 Diamand







Drahé kameny

• DRAHOKAMY • POLODRAHOKAMY

DIAMANT
SMARAGD
RUBÍN
SAFÍR

KŘEMEN
TURMALÍN
GRANÁT
TYRKYS

Předvádějící
Poznámky prezentace
Mezi drahokamy patří minerály, které mají krásný vzhled, vysoký lesk, nádhernou barvu, čistotu. Drahokam má být odolný proti opotřebování. Tuto vlastnost mají pouze minerály s tvrdostí 7–10. Aby byl drahokam žádaný a vysoce ceněný, musí se vyskytovat vzácně i v přírodě.Mezi nejušlechtilejší nerosty patří diamant, rubín, safír a smaragd. Ostatní, méně hodnotnější,  řadíme mezi polodrahokamy. Hranici mezi drahokamem a polodrahokamem však nelze přesně vymezit, a proto je vhodnější užívat označení šperkový nebo ozdobný kámen.



drahokamy
minerály, které mají krásný 

vzhled, vysoký lesk, 
nádhernou barvu, čistotu

 drahokam má být odolný 
proti opotřebování. Tuto 
vlastnost mají pouze 
minerály s tvrdostí 7–10 

 aby byl drahokam žádaný a 
vysoce ceněný, musí se 
vyskytovat vzácně i v 
přírodě

mezi nejušlechtilejší 
nerosty patří diamant, 
rubín, safír a smaragd



Ostatní, méně 
hodnotnější,  řadíme 
mezi polodrahokamy. 
Hranici mezi 
drahokamem a 
polodrahokamem však 
nelze přesně vymezit, 
a proto je vhodnější 
užívat označení 
šperkový nebo 
ozdobný kámen.



Zde zjišťujeme :
• rozpustnost minerálů ve vodě,
• odolnost vůči kyselinám
• odolnost vůči zásadám

Chemické vlastnosti



Chemické vlastnosti minerálů

• chemické složení mineralogický systém 
1. Prvky (zlato, síra)
2. Sulfidy (pyrit, sfalerit)
3. Halogenidy (halit, fluorit)
4. Oxidy a hydroxidy (magnetit, 
hematit)
5. Uhličitany (kalcit, aragonit)
6. Sírany (sádrovec, baryt)
7. Fosforečnany (apatit)
8. Křemičitany (olivín, granát)
9. Organické minerály (jantar)

turmalín (křemičitan)
http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/min
eral/system.html

Předvádějící
Poznámky prezentace
Turmalín (Suky, Českomoravská vrchovina)Pozn. Mineralogický systém podle  http://www.sci.muni.cz/mineralogie/kap_7_1_uvod/kap_7_1_uvod.htm Prvky a příbuzné nerosty (slitiny kovů)Sulfidy a příbuzné sloučeniny (selenidy, teluridy, arzenidy, antimonidy a bizmuty)Halogenidy (halovce)Oxidy a hydroxidyUhličitany (karbonáty), dusičnany (nitráty), boritany (boráty)Sírany (sulfáty) a příbuzné sloučeniny Te, Cr, Mo, WFosforečnany (fosfáty), arzeničnany (arzenáty), vanadičnany (vanadáty)Křemičitany (silikáty)Organické minerály (jantar)Odborný mineralogický systém (Bernard, J. H., Rost, R.: Encyklopedický přehled minerálů. Academia, Praha, 1992)PrvkySulfidyHalogenidyOxidy a hydroxidyNitráty, karbonáty a sulfityBorátySulfáty, chromáty, molybdáty, wolframátyFosfátySilikáty Organogenní minerály

http://web.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/system.html
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TŘÍDĚNÍ NEROSTŮ

• Prvky
– kovy
– nekovy

• Halogenidy
• Sulfidy
• Oxidy
• Uhličitany

• Dusičnany
• Sírany
• Fosforečnany
• Křemičitany
• Organolity



Vylušti doplňovačku:
Doplň názvy minerálů ze stupnice 

tvrdosti a vysvětli pojem v tajence:

1
2
3
4
5
6

1 - nejtvrdší minerál
2 - minerál tvrdosti 7
3 - minerál tvrdosti 9
4 - minerál tvrdosti 8
5 - nejměkčí minerál
6 - minerál tvrdosti 3

růženín (odrůda křemene)

kalcit
řešení

Předvádějící
Poznámky prezentace
Kalcit (Příbram)



Chemické vlastnosti minerálů

• stejné chemické složení, 
ale jiné vlastnosti (tuha a 
diamant, kalcit a aragonit 
CaCO3, markazit a pyrit 
FeS2)

• různé složení, ale velmi 
podobné vlastnosti (kalcit 
CaCO3 – magnezit MgCO3
– siderit FeCO3)

kalcit aragonit

Předvádějící
Poznámky prezentace
Polymorfie (mnohotvarost) – stejné chemické složení, ale jiné vlastnosti Izomorfie – různé složení, ale stejné vlastnosti Kalcit (Štramberk)Aragonin (Měrunice)



Chemické vlastnosti minerálů

• rozpustnost ve vodě 
(sůl kamenná)

• reakce s kyselinami:
 zlato je rozpustné v 

lučavce královské
 reakce uhličitanů s HCl, 

(kalcit s HCl šumí)

Úkol: Vyzkoušej reakci kalcitu s HCl. Kápni 
zředěnou HCl na ulitu hlemýždě a na úlomek kalcitu. 

Pozoruj reakci.

Předvádějící
Poznámky prezentace
Reakce se zředěnou kyselinou chlorovodíkovou (HCl) k důkazu uhličitanů. Tato reakce probíhá u některých uhličitanů za studena (kalcit, aragonit), u jiných je třeba úlomek minerálu v kyselině zahřát (ve zkumavce).Zlato se rozpouští v lučavce královské (směs kyseliny dusičné (HNO3) a kyseliny chlorovodíkové (HCl)).Řada nerostů barví plamen, např. kuchyňská sůl barví plamen do žluta. U některých nerostů dochází k barvení plamene již při vsunutí vzorku do plamene, jiné musíme nejprve ovlhčit kyselinou. Většinou používáme zředěnou kyselinu chlorovodíkovou.



Elektrické, magnetické, 
radioaktivní vlastnosti

• nerosty elektricky vodivé /kovové/ či nevodivé 
/nekovové, izolanty/

• pokud se jedná o kovové nerosty, zjišťujeme 
dále, zda jsou magnetické (přitahují železo  
magnetit), nebo zda jsou přitahovány 
magnetem (rudy železa)

• radioaktivní prvky v minerálu /uraninit/



Vlastností nerostů využíváme k jejich 
určování.

1. Nejprve pozorujeme barvu, lesk a celkový
vzhled

2. Potom zkoušíme tvrdost, hustotu a vryp.
Lom a štěpnost budou patrně dobře
viditelné – pokud ne, budeme muset
minerál rozlomit.

Určování minerálů



Odpověz na otázky nebo doplň:

1. Který nerost má vyšší hustotu – galenit, nebo sůl kamenná?
2. Nerosty, které se štěpí podle určitých ploch, jsou ………..
3. U nerostů, které se neštěpí, určujeme ……
4. Třeme-li nerostem o porcelánovou destičku, vznikne prášek = 

………
5. Jestliže světlo proniká skrz nerost, ale předmět není vidět 

dostatečně jasně, pak je minerál …………………
6. Odrůdy křemene, které nejsou čiré, jsou ………………….
7. Kolik skupin má mineralogický systém?
8. Jak reaguje kalcit s kyselinou chlorovodíkovou?
9. Odrazem světla od povrchu nerostu vzniká ……….
10. Jakou vlastnost má kyselina lučavka královská?

PbS
štěpné

lom

vryp

průsvitný
zbarvené

9 uvolňuje CO2(šumí)
lesk

rozpouští zlato



http://www.naica.com.mx/

Více na:

Předvádějící
Poznámky prezentace
Jeskyně Naica v Mexiku 

http://www.naica.com.mx/


Řešení doplňovačky:

1 nejtvrdší minerál
2 minerál tvrdosti 7
3 minerál tvrdosti 9
4 minerál tvrdosti 8
5 nejměkčí minerál
6 minerál tvrdosti 3

geoda s křišťálem

mastek

1 D I A M A N T

2 K Ř E M E N

3 K O R U N D

4 T O P A Z

5 M A S T E K

6 K A L C I T

NEROST = minerál, je to stejnorodá,
obvykle anorganická přírodnina

Předvádějící
Poznámky prezentace
Geoda (Rudice, Moravský kras)Mastek (Zadní Hutisko, Jeseníky)



Zdroje informací:

• Učebnice přírodopisu pro 9. ročník
• Mineralogie pro školy www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/
• http://www.mineraly.net/vlastnosti.php

Hana Hedbávná, Dostupné z Metodického portálu 
www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF 
a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem 
pedagogickým v Praze.

http://www.natur.cuni.cz/ugmnz/mineral/
http://www.mineraly.net/vlastnosti.php


Základy mineralogie (seznam materiálů):
Prezentace:
MINERALOGIE I – nerost, krystalové soustavy
MINERALOGIE II – stupnice tvrdosti
MINERALOGIE III – chemické a fyzikální vlastnosti minerálů
MINERALOGIE IV – odrůdy křemene
POZNEJ MINERÁLY I
POZNEJ MINERÁLY II

Pracovní listy:
PL I – úvod do mineralogie, krystalové soustavy
PL II – stupnice tvrdosti
PL III – vlastnosti nerostů

Doplňkový materiál:
Hledej minerály, laboratorní práce, doplňovačky
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