
Лабораторна робота №6:  

"Спостереження неперервного й лінійчатого 

спектрів речовини."  
  

 

Мета. 
Освітня. Навчитися спостерігати та аналізувати  суцільний і лінійчастий 

спектри випромінювання, досліджувати порядок кольорів у спектрах. 

Розвиваюча. Розвивати цікавість до предмету, до пізнання 

навколишнього світу; вміння аналізувати отримані результати 

експерименту. 

Виховна. Виховувати охайність та наполегливість  при проведенні 

експериментів. 

Тип уроку. Формування знань, умінь, навичок. 

Прилади та матеріали для роботи з учнями: 

 Набір оптика: генератор «Спектр», набір спектральних трубок з різними 

газами, лампа накалювання з вертикальною прямою лінією, скляна 

призма, джерело живлення. 

 Віртуальна лабораторна робота: "Спостереження неперервного й 

лінійчатого спектрів речовини."  

План 

1. Актуалізація опорних знань.  

2. Лабораторна робота №6: "Спостереження неперервного й лінійчатого 

спектрів речовини."  

3. Запитання до уроку. 

4. Домашнє завдання. 

Хід уроку 
 

1. Актуалізація опорних знань. 

- Чим відрізняється атом, що перебуває в стаціонарному стані, від атома в 

збудженому стані? 

- Електрон в атомі Гідрогену перейшов із четвертого 

енергетичного рівня на другий. Як при цьому змінилася 

енергія атома? Чому? 

- Визначте, який з переходів відповідає: а) випромінюванню з 

найбільшою довжиною хвилі? б) поглинанню з найбільшою 

частотою? 

 

 

https://drive.google.com/file/d/0By6zHVeZx5cZRWYzVDVpcndoYUE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0By6zHVeZx5cZRWYzVDVpcndoYUE/edit?usp=sharing


2. Лабораторна робота №6: "Спостереження неперервного й 

лінійчатого спектрів речовини." 

 

 Під час виконання лабораторної роботи суворо дотримуйтесь інструкції з 

безпеки. Правила техніки безпеки 

 

Хід роботи 

 

1. Вивчіть будову спектроскопа. 

2. Розмістіть перед щілиною коліматора електричну лампу. Поспостерігайте 

через окуляр безперервний спектр випромінювання лампи накалювання. 

3. Намалюйте в зошиті для лабораторних робіт спостережуваний безперервний 

спектр. 

4. Спостерігайте по черзі світло від декількох спектральних трубок. 

Переконайтеся, що одноатомні гази дають лінійчасті спектри. 

5. Спостерігаючи лінійчасті спектри, визначте: 

- чи бачите ви однакові спектральні лінії в спектрах різних речовин; 

- чи відрізняється порядок кольорів у лінійчастих спектрах від порядку кольорів 

у суцільному спектрі. 

6. Намалюйте в зошиті для лабораторних робіт спостережувані лінійчасті 

спектри. 

7. Запишіть у зошиті для лабораторних робіт висновки: що ви спостерігали і 

який отримали результат? 

 

3. Запитання до уроку. 

-  Як називають серію спектральних ліній у спектрі випромінювання атома 

водню ? 

-  У якому випадку атом випромінює квант електромагнітної енергії, а в якому 

поглинає її? 

-  Що називають спектром випромінювання? 

- Які види спектрів випромінювання ви знаєте? У яких співвідношеннях 

знаходяться речовини, що випромінюють ці спектри? 

- Що називають спектром поглинання?  

- Що називають спектральним аналізом ? На чому він ґрунтується ? 

 

4. Домашнє завдання. 

Тестові завдання: 

1. В яких станах речовина випромінює світло з лінійчатим спектром? 

 А.  в газоподібному при низькій температурі  

 Б.  в газоподібному при високій температурі  

 В. в твердому при високій температурі  

 Г. в рідкому при високій температурі  

 Д. в будь якому стані при високій температурі 

https://drive.google.com/file/d/0By6zHVeZx5cZWVZPS21pNmFlSXM/edit?usp=sharing


2. Чи є якась відповідність між лінійчатими спектрами випромінювання та 

поглинання однієї речовини? 

 А. спектри схожі, але частоти випромінювання менше частот поглинання

  Б. спектри випромінювання та поглинання співпадають за частотою  

В.  спектри схожі, але частоти випромінювання більше частот поглинання 

Г.  загальна енергія випромінювання дорівнює поглинутій енергії, але   

частоти ліній різні 

Д.  ніякої відповідності немає, спектри різні 

3. Які з оптичних приладів може використовуватися для розкладання променя 

світла в спектр? 

  А. дифракційна решітка  

  Б. скляна лінза  

  В.  скляна призма 

4. У випромінюванні розрідженого одноатомного газу, що знаходиться при 

високій температурі, присутнє світло з довжиною хвилі 550 нм. 

А. якщо газ охолодити, він буде добре пропускати світло з   

довжиною хвилі 550 нм  

 Б. спектр випромінювання одноатомного газу є неперервним  

 В. спектр поглинання газу лінійчатий  

 Г. якщо газ конденсується, спектр поглинання стане неперервним 

5. Закономірності яких за наведених явищ свідчать про хвильову природу 

світла? 

  А. виникнення світлої плями в центрі тіні  

  Б. райдужне переливання кольорів в тонких плівках  

  В. виривання електронів з поверхні металів при освітленні 

6. Закономірності яких за наведених явищ свідчать про квантову природу 

світла? 

  А. райдужне переливання кольорів в тонких плівках  

  Б. виривання електронів з поверхні металів при освітленні  

  В. виникнення світлої плями в центрі тіні 

 


