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Урок 25 

Група 31 

Фізика та астрономія 

Лабораторна робота. 

Тема:  Спостереження суцільного та лінійчатого спектрів. 

 

Мета роботи:   Навчитися спостерігати спектрі різних типів та природи,  

                           досліджувати  порядок кольорів у спектрі. 

Прилади і матеріали:   екран із щілиною (фотоплівка або лист чорного паперу),      

                                      скляна пластинка зі скісними гранями, спиртівка, сіль   

                                      натрію, пробірка  з розчином сульфату міді, призма 

                                         прямого зору, пробірка  з розчином перманганату 

калію, 

                                      джерело світла(лампа).   

 

ХІД РОБОТИ 
 

1. Візьміть в одну руку екран із щілиною, а в другу – скляну пластинку зі 

скісними гранями. Екран розташуйте вертикально на фоні вікна або гарячої 

лампи на відстані 30-40 см від ока, а пластину – горизонтально перед оком. 

 
 

2. Погляньте скрізь грані пластини (призми) на гарно освітлену щілину в 

екрані. Щоб побачити її, наперво поверніть трохи голову разом з пластиною 

у сторону заломленого кута призми, потім легенько поверніть пластину 

навколо її вертикальної вісі,  дотримайтесь яркого та чіткого зображення 

суцільного спектра на грані пластини. 

 

3. Відповісти на запитання: 

 

а) Який колір і в якому порядку ви бачите в зображенні щілини? 

б) Світло, якого кольору більш заломлюється у призмі? 

в) Яке явище обумовлює появлення дисперсійного спектру? 

 

4. Направити щілину на полум'я запаленої  спиртівки, сполучить за допомогою 

скляної пластини яркий і чіткий суцільний спектр.  

 



 
 

5.  Внести в полум'я сіль натрію. Спостерігайте спектр випромінювання 

(лінійчатий). 

 

6. Відповісти на запитання: 

а) Які лінії в спектрі спостерігаються більш яскраво, чим інші? 

б) Яка фізична природа виникненні спектрів випромінювання? 

 

 

 

7. Розташуйте  перед  верхній   половинкою щелині пробірку  з розчином 

сульфату міді. Зробіть порівняння сполученого лінійчатого спектру з 

суцільним спектром. 

 

8. Відповісти на запитання: 

 

а) Який світ повністю поглинає розчин сульфату міді? 

б) Який світ проходе скрізь цей розчин практично без змін? 

 

9. Дослід повторити з розчином перманганату калію (див. пункт 7 і 8). 

 

10.  За допомогою призми прямого зору спостерігайте спектр сонячного 

випромінювання. Поясніть фізичну природу виникнення темних полос в 

спектрі сонячного випромінювання. 

 

11.  Зробить висновок. 

 

12.  Творче завдання (Високий рівень):   

  

Уважно подивиться на спектри випромінювання і поглинання (Додаток 2) 

та дайте відповідь на запитання, наданих у тестових картках (Додаток 3). 

Додаток 2 



Спектри випромінювання: 1 – неперервний; 2 – натрію; 3 – водороду; 4 – гелію. 

Спектри поглинання: 5 – сонячний; 6 – натрію; 7 – водороду; 8 – гелію. 

 

 

*Лінійчаті спектри дають речовини в газоподібному атомарному стані. 

Переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=pPacS6FMOd8 
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     Зворотній зв'язок: ysipovich.anna@gmail.com 
 


