
 

ТРИ СТАЊА МАТЕРИЈАЛА 

 Материјали могу бити у чврстом, течном и гасовитом стању. Они се међусобно разликују 

по тврдоћи, облику, величини, боји, мирису, укусу, провидности... 

 У чврстом стању су камен, дрво, метал, пластика, гума, стакло итд. Чврсти материјали се 

могу држати и лако се контролисати, имају сталан облик. Неки материјали у чврстом стању су веома 

тврди (стене, поједини материјали), а неки могу бити и веома мекани (вата, перје, неке врсте гуме 

итд.). Најчвршћи материјал у природи је дијамант, а у нашем телу најчвршћа је зубна глеђ (танак, 

али веома чврст омотач на површини зуба). 

 Дрво је природан материјал који се користи на различите начине и има велику примену.Лако 

је за обраду и погодно за обликовање. Храст је тврдо, а топола меко дрво. 

 Камен  је природан материјал и његова употреба и обрада зависи од његове тврдоће.  

 Метали се приликом загревања шире. 

 

 У течном стању су вода и друге течности. У природи смо окружени течностима. То су: реке, 

језера, мора, киша и роса. Крв, пљувачка, зној су течности које се налазе у нашем телу. Течности се 

налазе у телима и осталих живих бића - биљака и животиња. Многе течности користимо у 

свакодневном животу – вода, алкохол, млеко, уље,сок, шампон, бензин итд.  

Жива је природни метал који је на собној температури у течном стању. На топлоти се шири. 

Има примену у многим производима намењеним домаћинству, медицини и индустрији.  

 Течности се тешко држе и контролишу. Немају сталан облик већ заузимају облик суда у којем 

се налазе. 

 

 Ваздух који удишемо је у гасовитом стању и не видимо га. За разлику од њега, 

ватру, дим и водену пару можемо да видимо иако су у гасовитом стању. Поједини гасови 

налазе се у води.У води се налази растворен кисеоник. Без њега живи свет у води не би 

могао да опстане. У газираним напицима се такође налази гас који се назива угљен-

диоксид. Он нас „боцка“ када чашу принесемо лицу, а осетимо га и у грлу када прогутамо газирану 

воду или сок. 

 Материје у гасовитом стању не могу се држати. Веома тешко се могу контролисати, а многи 

су невидљиви. Немају сталан облик већ испуњавају цео простор унутар предмета у коме се налазе. 

На отвореном се шире у свим правцима. Приликом загревања се шири. 

ВОДА ЈЕ ЈЕДИНСТВЕНА 

 Вода је јединствена – једина се у природи може пронаћи у чврстом, течно и 

гасовитом стању. Чак и у кухињи можеш да уочиш сва три стања воде. У чврстом стању 

су коцкице леда из замрзивача. Вода коју пијемо је у течном стању, а водена пара која се 

ослобађа при кувању у гасовитом. 


