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Staňte se znalci minerálů 1
Určování minerálů podle barvy, tvaru, lesku a štěpnosti

Téma: Horniny a nerosty

 1. Pozorování rozdílů v minerálech
Žákům ve skupinkách po čtyřech nebo pěti přidělte po sadě asi pěti rozdílných 
minerálů. Použijte pokud možno stejné minerály pro všechny skupiny. Uložte 
žákům, aby na minerálech našli pouhým pozorováním co nejvíce odlišných znaků 
a svá zjištění zaznamenali. Až tak učiní, řekněte jim, že začnou určovat minerály 
pouze na základě vlastností, které lze pozorovat pouhýma očima. Při dalších 
aktivitách budou minerály brát do ruky.

 2. Využití vlastností, které můžete pozorovat 
u známých minerálů
Řekněte žákům, aby přišli na to, jak při určování mohou využít 
důležité vlastnosti minerálů – barvu, tvar, lesk a štěpnost. Každý 
vzorek minerálu bude mít svou kartičku s popisem (viz dále). 
Odpovědi jsou uvedeny na poslední stránce pokusu. Při určování 
bychom měli začít zkouškou štěpnosti minerálu, pokud je ovšem 
k dispozici dost vzorků pro zjišťování štěpnosti úderem.

 3. Určování minerálů s využitím vlastností, které můžete 
pozorovat u neznámých minerálů
Žáci se pak vrátí ke své původní sadě minerálů. Ukažte jim tabulku 
vlastností a požádejte je, aby určili své vzorky pouze na základě znaků, 
které právě viděli. Jak moc věří svým určením bez dalších rozborů?

Sádrovec
Kalcit

Křemen

Pyrit

Galenit
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 Kartičky pro určování minerálů

Barva
 Použijte barevně rozdílné vzorky minerálů, např. křemene.
 Sepište rozdílné barvy tohoto minerálu.
 Napište ostatní vlastnosti, které by vám mohly prozradit, že jde o stejný minerál.

Krystalový habitus – tvar a rozměry krystalu

 Nakreslete jeden nebo více krystalů, jaké tvoří křemen, pyrit a sádrovec.

 Přiřaďte k popisu lesku správný minerál

lesk minerál
kovový křemen
skelný limonit
matný sádrovec
hedvábný galenit

Štěpnost – přirozený způsob odlamování minerálů
podle štěpných ploch

Učitel rozlomí minerál kladivem (chraňte si oči!)
 Nakreslete jeden z úlomků.
 Podívejte se zvětšovacím sklem na malé úlomky.
 Posuďte, jak se jejich tvar shoduje s většími kousky.

Pravidelné povrchy, které můžete vidět, jsou štěpné plochy. Někdy ani nemusíme 
vzorek zničit – jsou v něm viditelné plochy, podél nichž by se po úderu štěpil.

Lesk – intenzita, s jakou minerál odráží světlo

VLASTNOSTI NĚKTERÝCH BĚŽNÝCH MINERÁLŮ

minerál kalcit � uorit baryt galenit sfalerit

barva bílý, růžový, bezbarvý bílý, žlutý, zelený, bezbarvý, fi alový bílý, růžový, bezbarvý tmavošedý hnědý až černý, žlutý

tvar klence, štěpené klence krychle, osmistěn plástvový, zubovitý krychle pěkné krystaly jsou vzácné

lesk skelný skelný skelný až matný kovový kovový až skelný

štěpnost klencová osmistěn dvě plochy svírající pravý úhel krychlová několik ploch
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

VÝUKOVÝ ZÁMĚR
Žáci jsou schopni:

 pouhým pozorováním rozpoznat některé vlastnosti 
minerálů;

 stanovit zákonitosti v charakteru minerálů;
 použít výsledky pozorování známých vzorků 
k určování neznámých vzorků;

 uvědomit si, že potřebují více důkazů, aby si byli 
určením minerálu jisti.

Bezprostředně na uvedenou aktivitu (buď ještě ve stejné hodině, nebo hned v té následující) by mělo navazovat 
téma Staňte se znalci minerálů 2, případně se mohou obě cvičení spojit. Aktivity Staňte se znalci minerálů 3 a 4 
rozšíří povědomí žáků o minerálních zdrojích různých materiálů a seznámí je s konceptem recyklace cenných 
komponent mobilního telefonu, jež jsou též minerálního původu. 

11–18 let, 30 minut

VĚK  A ČAS POMŮCKY

 dostatek žákovských sad „neznámých“ minerálů pro celou třídu, v sadě je např. kalcit, fl uorit, baryt, galenit, 
sfalerit, nebo jakékoliv jiné běžné minerály, které jsou k dispozici v dostatečném množství

 jedna sada minerálů pro rozlišování barvy. Měly by to být vzorky téhož minerálu vyskytujícího se v různém 
zbarvení, např. odrůdy křemene – bezbarvý, žlutý = citrín, růžový = růženín, fi alový = ametyst, hnědý = záhněda

 jedna sada minerálů pro pozorování tvaru krystalů – jeden nebo více vzorků dobře vyvinutého krystalu 
s přírodními plochami, např. křemen, sádrovec, pyrit

 jedna sada minerálů pro stanovení lesku, např. galenit = kovový, sádrovec = hedvábný, křemen = skelný, limonit = matný
 jedna sada minerálů pro určení štěpnosti – jakýkoliv minerál, který má viditelné plochy štěpnosti uvnitř krystalu. 
Žáci nesmějí vzorky rozštípnout, ale pouze je pozorovat

 podnos na minerály
 kartička pro každou vlastnost
 kopie tabulky vlastností minerálů pro každou skupinku
 volitelně větší vzorek minerálu s dobrou štěpností, např. kalcit; též kladívko a ochranné brýle, pokud zamýšlíte 
předvádět štěpnost
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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SOUVISLOSTI SHRNUTÍ

 Série pokusů s minerály může být využita v řadě vyučovacích hodin, jež tematicky sahají od vlastností minerálů 
jako „stavebních součástí“ hornin až po zjišťování původu a recyklace důležitých prvků na Zemi. Studiem 
minerálů se žáci učí poznávat přírodní zákonitosti. 

Odpovědi ke kartičkám:
Barva 
Jde-li o stejný minerál, vzorky pravděpodobně mají stejné vlastnosti: tvrdost, lesk, tvar (krystalový habitus), hustotu.

Krystalový habitus
Křemen tvoří dobře vyvinuté krystaly, pyrit krychlové, někdy zdvojčatělé, a sádrovec tabulkovité krystaly.

Lesk  
kovový – galenit, skelný – křemen, matný – limonit, hedvábný – sádrovec

Štěpnost
Pokud použijete kalcit, tak štěpné úlomky mají  formu klence, vypadají jako stlačené krychle.

 Minerál je v přírodě se vyskytující anorganická 
látka s určitým chemickým složením, určitou 
atomovou strukturou a fyzikálními vlastnostmi 
mírně kolísajícími ve známých mezích. Minerály 
jsou většinou sloučeniny, ačkoliv přírodní prvky 
jako měď a stříbro se vyskytují jako minerály. 
Tato geologická defi nice nezahrnuje „minerály“ 
v širší defi nici ekonomické, která tím rozumí 
nerostné bohatství Země včetně uhlí a ropy, ionty 
v minerální vodě i některé potravinové složky.

 Běžné minerály je možné okamžitě určit našimi 
smysly nebo použitím jednoduchých testů.

 Většina minerálů krystalizuje a může mít dobře 
vyvinuté krystalové plochy i štěpné plochy.


