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Дата 30.03 

Група 35 

Урок 19-20 

 

Тема: Загальна характеристика металів.  

Мета: Систематизувати знання про хімічні властивості металів, удосконалити 

навички складання рівнянь реакцій; сформувати вміння порівнювати хімічну 

активність металів; формувати експериментальні вміння; розвивати в учнів уміння 

працювати групою, висловлювати свої думки. Виховувати почуття колективізму, 

толерантності. 

МАТЕРІАЛ УРОКУ 

Взаємодія металів із неметалами 

Наше завдання з’ясувати, як взаємодіють метали з неметалами. Для виконання 

завдання висунули гіпотезу: усі метали взаємодіють із киснем та іншими 

неметалами, зокрема з S та Cl2. 

З’ясували, що: 

1) Метали реагують із киснем, але: 

 K та Na реагують із киснем, утворюючи пероксиди: 

2Na + O2 = Na2O2 

 Усі інші метали реагують із киснем за звичайних умов або при підвищеній 

температурі з утворенням оксидів: 

2Mg + O2 = 2MgO. 

2) Метали реагують із неметалами (S,Cl2) з утворенням солей: 

Fe + S = FeS 

Висновок. Отже, наша гіпотеза підтвердилася: всі метали взаємодіють із 

неметалами. 
 

Взаємодія металів із солями 

Нам слід було з’ясувати, як метали взаємодіють із солями. 

Ми з’ясували, що: 

1) Такі метали, як Li, K, Rb, Ba, Sr, Ca, Na при взаємодії із розчинами солей 

вступають в реакцію з H2O.  

2) Метал, який стоїть ліворуч у ряду активності металів, витискує метал, 

розташований праворуч, із розчинів його солей: 

Zn + CuSO4 = Cu + ZnSO4 

Висновок: Метали взаємодіють із солями відповідно до їх розташування у 

ряду активності. 
 

Взаємодія металів із кислотами 

Нам потрібно було з’ясувати, чи взаємодіють метали з кислотами. 

Ми з’ясували, що: 

1) Активні метали витискують Н2 із розчинів розведених кислот (крім HNO3): 

Mg + H2SO4 = MgSO4 + H2↑ 

2) Малоактивні метали не витискують водень з розчинів кислот, але: 

 Pt та Au розчиняються у «царській горілці» (суміш HNO3 та HCl); 

 Cu, Ag, Hg реагують з концентрованими H2SO4, HNO3: 
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Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + SO2↑ + 2H2O 

Висновок: Метали реагують із розчинами кислот, але «виявляють певну 

обережність при зустрічі». 
 

 

Взаємодія металів із водою 

Наше завдання було з’ясувати, як взаємодіють метали з водою. 

Ми з’ясували, що:  

1) Такі метали як Li, K, Rb, Sr, Ca, Na взаємодіють із водою за звичайних умов 

з утворенням лугу і виділенням водню: 

                  Ca + 2H2O = Ca(OH)2 + H2↑ 

2) Метали від Mg до Pb при нагріванні з водою витискують Н2 з утворенням 

оксидів відповідних металічних елементів: 

                  Zn + H2O = ZnO + H2↑ 

3) Метали, що розташовані в ряду активності після водню, з водою не 

взаємодіють. 

Висновок: Метали взаємодіють з водою відповідно до їх розташування в ряду 

активності. 

5. Презентація групи «Корозійні» 
 

Метали часто змінюють свій початковий вигляд. Залізо ржавіє, свинець, мідь, 

срібло тьмянішають і втрачають характерний блиск. Ці явища зумовлені 

хімічними реакціями металів із киснем, водою, та іншими речовинами з якими 

вони контактують. Металеві вироби та металеві конструкції широко 

використовуються в життєдіяльності людини. Близько 2% залізних виробів щодня 

руйнуються через ржавіння заліза. А це міліони тон. 

Корозія - це процес руйнування металів внаслідок їх взаємодії з речовинами 

довкілля.  

Хімічна корозія– це процес руйнування металів під дією агресивного 

середовища (газу або рідини)  

       Дякую групам за проведені дослідження. Давайте ще раз повторимо 

висновки, зроблені кожною групою, а, отже, які хімічні властивості характерні 

для металів? 

Всі хімічні властивості металів визначаються їх здатністю віддавати 

електрони, перетворюючись при цьому на позитивно заряджені йони зі ступенем 

окиснення +2. Схематично це має такий вигляд: 

Ме⁰ - nе → Ме⁺ⁿ 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЮ 

Відповіді надсилати bondarkova2601@gmail.com 

Отримані знання допоможуть вам виконати завдання. 

«Металічний калейдоскоп» дасть змогу виявити не лише вашу хімічну, але і 

загальну ерудицію. 

1. Чим зумовлюються хімічні властивості металів? (будовою кристалічних 

граток) 
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2. Хто з видатних учених склав витискувальний ряд металів, який названо 

його іменем? (Бекетов) 

3. Яка речовина використовується і в літакобудуванні, і в обгортці шоколаду? 

(алюміній) 

4. Які речовини утворюються при взаємодії металічних елементів з киснем? 

(оксиди, пероксиди) 

5. Слово – срібло, а мовчання - … (золото) 

6. Який металічний елемент входить до складу гемоглобіну крові? (Ферум) 

7. За відсутності йонів якого металу кров не згортається? (Кальцій) 

8. Який метал здатний убивати бактерії? (Срібло) 

«Знайди пару» 

1. Укажіть пари речовин, реакції між якими відбуваються. Запишіть рівняння 

реакцій, укажіть окисник та відновник: 

а) Mg і CuSO4; 

б) Ag і Hg(NO3)2; 

в) Al і ZnCl2; 

г) Hg і Pb(NO3)2 

Звідси, можемо підтвердити важливий висновок: всі прості речовини-метали в 

хімічних реакціях виступають відновниками. 

«Шерлок Холмс» 

А тепер групи виконають роль Шерлока Холмса: потрібно розглянути 

кримінальну справу.  

До нас надійшла телеграма з міліції: «Метал, подібний за своєю валентністю 

до Магнію і Кальцію, упав у кислоту. Цей метал масою 26г витіснив із хлоридної 

кислоти водень кількістю речовини 0,4моль. Просимо встановити прізвище металу. 

Слідчий Катіоненко.» Отримайте матеріали справи, яка група швидше віднайде 

зниклого (роздати умову задачі групам – хто швидше розв’яже задачу) 

А ще я хочу доручити цю справу експерту, який буде розв’язувати задачу 

самостійно, в секреті від інших. Це … 

«Вибери мене» 

2. Оберіть метали, які реагують з хлоридною кислотою. Запишіть рівняння 

відповідних реакцій, укажіть окисник та відновник: 

а) Mg;       б)Au;   в) Hg;  г) Fe. 
 


