
ДОДАТОК   ДО   УРОКУ №2 « ЗАГАЛЬНА  ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ЗА 

ЇХ ПОЛОЖЕННЯМ У ПЕРІОДИЧНІЙ СИСТЕМІ ТА БУДОВОЮ АТОМІВ.  МЕТАЛИ, ЯК ПРОСТІ 

РЕЧОВИНИ. МЕТАЛІЧНИЙ ЗВ′ЯЗОК, МЕТАЛІЧНІ КРИСТАЛІЧНІ ГРАТКИ.  ЗАГАЛЬНА 

ХАРАКТЕРИСТИКА ФІЗИЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ.  ПОШИРЕНІСТЬ МЕТАЛІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

ТА ЇХ СПОЛУК У ПРИРОДІ.» 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 

 

1. Виберіть твердження, яке характеризує більшість металів при 25°С: а) рідкі 

речовини; б) газоподібні речовини; в) тверді речовини; г) топляться. 

2. Виберіть метали, які мають забарвлення: а) залізо та цинк;  б) мідь та золото;              

в) алюміній та кальцій; г) ртуть. 

3. Виберіть самородні метали: а) золото і платина; б) залізо і хром; в) калій і натрій;  

г) магній і кальцій. 

4. До хімічних властивостей металів відносять: а) перебувають тільки у вільному 

стані; б) окиснення на повітрі; в) електропровідність; г) плавлення. 

5. Виберіть твердження, яке характеризує фізичні властивості металів:                  
а) теплопровідність, пластичність;   б) крихкість, прозорість; в) еластичність, не 

електропровідність; г) пластичність, прозорість. 

6. Виберіть рядок, в якому перелічені металічні елементи: а) Купрум, Аргентум, 

Ферум, Гідроген, Станум; б) Натрій, Магній, Берилій, Сульфур, Калій; в) Нітроген, 

Гідроген, Флуор, Фосфор; г) Купрум, Станум, Плюмбум, Кальцій, Берилій. 

7. Ознаки, які характеризують атоми металів: а) розмір; б) форма; в) маса;                       

г) постійний рух. 

8. Вкажіть речовини, що складаються з атомів одного елемента: а) свинець ;                

б) вуглекислий газ; в) алмаз; г) магній оксид.. 

9. Вкажіть тип хімічного зв′язку у металах: а) металічний; б) ковалентний полярний; 

в) йонний; г) ковалентний неполярний. 

10. Зазначте властивості, які найбільше відрізняють метали від неметалів:                   
а) непрозорість; б) електропровідність; в) колір; г) густина. 

11. Вкажіть метали, з якими не реагуватиме хлоридна кислота:  а) Na; б) Ag;  в)Cu ; 

г) Mg . 

12. Виберіть твердження, яке характеризує взаємодію активних металів з водою:      
а) реагують активно, з утворенням гідроксиду та водню; б) реагують повільно з 

утворенням основних оксидів; в) реагують лише при нагріванні. 

13. Виберіть рядок, що містить формули оксидів одновалентних  металів:                 
а) Na2O, Ag2O, Rb2O, Cs2O; б) Li2O, KOH, K2O, Na 2O; в)K2O, Na 2O, Li 2O, Cs2O; 

г)LiOH, KOH, K2O, Na2O. 

14. Вкажіть речовину, що належить до основ: а)HNO3; б) NaOH; в)SiO2; г)KCI . 

15. Вкажіть метал, який в техніці називають чорним: а) натрій; б) цинк;                    

в) срібло; г) залізо. 

16. Виберіть назву, що відповідає металам Au, Ag, Pt , Pd: а) чорні; б) лужні;                    

в) радіоактивні; г) благородні. 

17. Кислоти взаємодіють з металами, які розташовані у ряді активності:                      
а) до водню; б) після водню; в) з усіма металами. 

18. У малих періодах зі зростанням відносних атомних мас спостерігається:                      
а) посилення металічних властивостей; б) посилення неметалічних властивостей;          

в) послаблення металічних і неметалічних властивостей. 

19. У групах зі зростанням відносних атомних мас елементів їхні: а) металічні 

властивості посилюються; б) металічні й неметалічні властивості посилюються;               

в) неметалічні властивості посилюються. 

20.  Де в ряду активності розташовані хімічно активні метали : а)на початку ряду;  

б) у середині ряду; в) у кінці ряду. 

 

 



ДОДАТОК ДО УРОКУ №3 « КОРОЗІЯ  МЕТАЛІВ, ЗАХИСТ ВІД КОРОЗІЇ» 
             ( § 18 ст. 128 – 131; вправи 239,240 ст. 173 ) 

 

КОРОЗІЯ – руйнування металу під дією навколишнього середовища. Це окисно-

відновний процес. 

Корозія буває хімічна та електрохімічна. 

 

ХІМІЧНА КОРОЗІЯ –руйнування металу під час його окислення газоподібними 

речовинами та рідкими неелектролітами. 

 

ЕЛЕКТРОХІМІЧНА КОРОЗІЯ – руйнування металу, який знаходиться у контакті 

з іншим металом у розчині електроліту. При цьому активніший метал віддає 

електрони, а менш активний їх приймає, тобто в системі виникає гальванічна 

пара. 

 
ЧИННИКИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ШВИДКІСТЬ КОРОЗІЇ 

 

1. Положення контактуючих металів у ряду стандартних електродних 

потенціалів( чим далі метали розташовані один від одного, тим вища 

швидкість корозії) 

2. Характер розчину електроліту( чим вища кислотність розчину і чим 

більше в ньому окисників, тим швидше відбувається корозія) 

3. Температура ( за високих температур швидкість корозії зростає) 

 
ЗАХИСТ ВІД  КОРОЗІЇ 

 

1. Захисні поверхневі покриття - ізолюють метал від контакту з 

навколишнім середовищем ( це можна здійснити за допомогою нанесення 

на поверхню металу шару чи плівки хімічно стійкої речовини) 

     а)Металеві покриття – метал, який наноситься для запобігання       

корозії, сам стійкий до неї (наприклад, покриття заліза цинком ) 

       б)Неметалеві покриття - це лаки, фарби, емалі та мастила. 

2.  Створення антикорозійних сплавів. 
3.  Протекторний захист -   застосовується у випадках, коли металева 

конструкція, що захищається (труби, корпус корабля), знаходиться в 

активному середовищі електроліту (грунтові води, морська вода). Із 

конструкцією з′єднують активніший метал – протектор. У процесі 

корозії активніший метал – протектор руйнується, а метал конструкції 

не кородує. 

4. Використання  інгібіторів 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК ДО УРОКУ №4.  « Металічні руди. Загальні методи добування 

металів. Сплави в сучасній техніці» 
             ( § 24 ст. 173 -177; вправи 241,243 ст. 177 ) 

 

 

Руди – мінерали (природні сполуки), придатні для промислового добування 

металів. Руди містять небажані матеріали, наприклад глину, граніт. Ці 

матеріали називають пустою породою. 

 

Загальні способи добування металів 

 

1. Металургія – галузь промисловості, основою якої є добування металів. 

     Металургія 

 

чорна металургія    кольорова металургія 

виробництво заліза та    виробництво інших металів 

його сплавів    та їх сплавів 

 

2. Для того, щоб із сполуки отримати метал, потрібно здійснити відновлення 

металічного елемента 

Ме
n+

 + nе
-
 → Ме

° 

                   Способи добування металів 
 

пірометалургія  гідрометалургія електрометалургія 

 метали відновлюють  метали добувають метали добувають 

 із руд за високої   із розчинів солей  електролізом розплавів  

температури.      солей, оксидів, гідроксидів. 

Відновники:    (добувають лужні,   

С (кокс),       лужноземельні метали, 

СО (чадний газ)      алюміній. 

Н2 (водень) 

Активні метали (металотермія)  

 

Одержання металів пірометалургійними  способами: 

2ZnO + C = 2Zn + CO2 

Fe2O3 + 3CO = 2Fe + 3CO2 

WO3 + 3H2 = W + 3H2O 

Cr2O3 + 2Al = Al2O3 + 2Cr 

Одержання металів гідрометалургійним  способом: 

CuSO4 + Fe = FeSO4 + Cu 

Одержання металів електрометалургійним  способом: 

      електоліз 

2NaClрозплав    2Na + Cl2 

 

 

 



 

 

 

1. Відмінність сплавів від чистих металів: 
-  Сплави мають нижчі температури плавлення: 

-  Сплави мають більшу  твердість ( бронза – сплав Cu  і Sn твердіша і за   

Cu ,  і за Sn; золото м’яке, а сплав з Cu – твердий, з нього виготовляють 

зубні коронки) 

2. Найважливіші сплави: 

 

 

 
Відомо  > 8000 сплавів 

 

Назва сплаву 

Метали та неметали, 

що входять до складу 

сплаву 

Застосування 

Чавун і сталь  Fe і С 

 

Батареї, деталі машин 

… 

Бронза  Cu іSn, буває Cu i Al, 

Cu і Pb 

Виготовляють люстри, 

статуетки, деталі 

машин 

Латунь  Cu i Zn Виготовляють 

самовари, каструлі, 

ручки, деталі машин 

Дюралюмін  Al (95%), Cu, Mg, Mn, 

буває  Zn, Si 

Легкий, твердий. 

Виготовлення літаків та 

ін.. 

Ніхром  Ni, Cr, Fe, Mn, Al Великий опір – в 

електронагрівальних 

приладах 

Мідні монети  95% Cu , а решта Al  

Мельхіор  Cu i Ni  

 

Завдання: наведіть  приклади інших  сплавів. 

 

 

 

       

 


