
Етап «ГЕОЛОГІЯ. МІНЕРАЛИ» 

Рівень складності завдання залежить від приналежності учасників до 

вікових категорій: молодша, середня, старша. 

Під час визначення мінералів їхні фізичні ознаки поділяють на 

обов’язкові і специфічні. 

Обов'язковими є ознаки, які визначають для кожного мінералу: 

 колір;  

 колір риски мінералу; 

 прозорість; 

 блиск; 

 спайність; 

 злам; 

 твердість; 

 щільність. 

До специфічних належать ознаки, які виявляються тільки в окремих 

мінералах або групах мінералів і є діагностичними для них: 

 магнітність; 

 взаємодія з 10%-м розчином НС1; 

 смак; 

 запах; 

 розчинність у воді; 

 ковкість. 

Таблиця 1. Мінерали-еталони певного кольору 

(за працею О.Г.Бетехтіна, 1954) 

Мінерал Колір 
Щільність, 

г/см
3
 

Склад 

Аметист Фіолетовий 2,65 SiO2 

Лазурит Синій 3,7-3,9 Na2[AlSiO4]eSO4 

Малахіт Зелений 3,9-4,1 CuC0a-Cu(0H)2 

Аурипігмент Лимонно-жовтий 3,5 As2S3 

Кіновар Червоний 8,0-8,2 HgS 

Лимоніт Бурий 3,3-4,0 РегОз-пНгО 

Гематит Чорний 5,3 Fe2<33 

Самородна 

мідь 
Мідно-червоний 8,5 - 8,9 Cu 

Халькопірит Латунно-жовтий 4,1-4,3 CuFeS2 

Золото 
Золотисто-

жовтий 
15,5-19,4 Au 

Прозорість. Під цим поняттям розуміють здатність речовини пропускати 

світло. Частина падаючого на тіло світлового потоку ним відбивається, а 

частина проходить всередину. Промінь, який пройшов у речовину, змінює свої 

швидкість і напрямок. У міру проходження променя вглиб речовини його 



енергія зменшується, перетворюється на інші види енергії — відбувається 

поглинання (абсорбція) світла. Прозорість залежить від фізико-хімічних 

властивостей речовини. 

Залежно від ступеня прозорості всі мінерали поділяють на прозорі 

(гірський кришталь, ісландський шпат, …), напівпрозорі (сфалерит, кіновар, …) 

та непрозорі (пірит, галеніт, графіт, …). 

Магнітність — це здатність мінералу діяти на магнітну стрілку або 

притягуватися магнітом. Вона властива магнетиту, піротину, природній 

платині, яка містить залізо, та ін. Для визначення магнітності шматочок 

мінералу подрібнюють молотком і торкаються до подрібненого мінералу 

намагніченим ножем або магнітом. 

Взаємодія з кислотою. Важливою властивістю деяких карбонатів 

(кальциту, малахіту) є взаємодія на холоді з розбавленим розчином соляної 

кислоти з виділенням бульбашок СО2. Для того, щоб інші карбонати 

взаємодіяли з цією кислотою, їх треба подрібнити в порошок (доломіт), 

підігріти (магнезит) або навіть довести до кипіння розчин соляної кислоти. Цю 

властивість геологи широко використовують для діагностування карбонатних 

порід — вапняків, крейди, деяких глин, лесів. Схожі за зовнішнім виглядом на 

карбонатні породи мінерали із соляною кислотою не взаємодіють. 

Для учасників команд будуть запропоновані мінерали: буре та 

кам’яне вугілля, торф, граніт, лабрадорит, базальт, гематит, лимонит, 

магнезит, кальцит, кварц, тальк,  гіпс, ракушняк, мармур, сіль, вапняк. 

До зразків мінералів буде додана довідкова інформація у вигляді картки з 

визначення мінералів. Наприклад, для графіта: 

 

твердість колір колір риски спеціальні 

властивості 

назва 

1 чорний чорний жирний на 

дотик 

 

 

Графіт С. Назва походить від грецького слова γράφω — пишу. За 

хімічним складом рідко буває чистим; майже завжди містить деяку кількість 

золи (20 - 30 % і більше) та домішки заліза. 

Фізичні властивості 

Блиск.....................................................металоподібний, металічний 

Твердість...............................................1 

Колір......................................................залізно-чорний 

Риска......................................................чорна 

Прозорість.............................................непрозорий 

Діагностичні ознаки: низька твердість, жирний на дотик, забруднює руки, 

папір, добрий провідник електричного струму, стійкий проти дії кислот. Від 

молібденіту різниться рискою, в якого вона блакитна. 

 

 


