
Методична розробка підсумкового уроку з хімії 
“Узагальнення знань про метали”. 

Любов Куца, викладач хімії 
              ДПТНЗ «Білківський професійний аграрний ліцей» 

Тема програми. Металічні елементи та їх сполуки. 
Тема уроку. Узагальнення знань про метали. 
Форма проведення. Громадський огляд знань 
Мета уроку: 
навчальна – закріпити та узагальнити знання про металічні елементи, 
положення їх в періодичній системі Д. І. Менделеєва, будова атомів, будову 
кристалічних граток, фізичні та хімічні властивості, знаходження в природі та 
застосування. 
Розвивальна – розвиток активних розумових процесів: пам’яті, уваги, 
логічного мислення, вміння аналізувати та висловлювати власні думки. 
Виховна – виховувати любов до майбутньої професії, вміння співпрацювати в 
колективі групи, наполегливість у роботі. 
Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань. 
Методи проведення уроку: інтерактивні, проектні. 
Форми роботи: бесіда, «Мікрофон», робота з картками, презентація. 
Форми організації навчальної діяльності: фронтальна, робота з учнями в 
групах. 
Дидактичне забезпечення: періодична система хімічних елементів, таблиця 
класифікації хімічних елементів, ряд активності металів, стенд “Застосування 
металів”, кристалічні гратки металів, колекції “Метали” та “Гірські породи та 
мінерали”, мультимедійний проектор, комп’ютер, підручники. 
Міжпредметні  зв’язки: фізика “Електропровідність”, біологія 
“Міркоелементи в живих організмах”, технологія штукатурних робіт, 
електротехніка, матеріалознавство “Будівельні розчинові суміші”. 
                                      Хід уроку 
І Організаційна частина. 
- Перевірка наявності учнів на уроці. 
- Психологічне налаштування учнів до роботи на уроці. 
ІІ Мотивація навчальної діяльності учнів. 
Слово викладача. 
”Широко простягає хімія руки свої у справи людськії…” З цієї крилатої фрази 
М.В. Ломоносова хочеться розпочати наш сьогоднішній урок.У наш час 
неможна уявити собі життя без простих речовин та їх сполук, вивчення яких ми 
закінчили на попередніх уроках. Про які речовини йде мова? (Про метали.) 
     На сьогоднішньому уроці ми повинні узагальнити і систематизувати знання 
про метали, їх фізичні та хімічні властивості, знаходження в природі та 
застосування. Урок проведемо у формі «Громадський огляд знань по темі 
“Узагальненя знань про метали.” 
      Записуємо тему, мету уроку.  
Учні, давайте постараємось, щоб вам на уроці було цікаво, прошу бути 
активними учасниками навчального процесу, почувати себе невимушено і 
комфортно. В кінці уроку поділимось враженнями. 
ІІІ Основна частина уроку. 



Слово викладача. Девізом цього етапу уроку буде вислів: “Хто мало знає, для 
того і цього багато. Хто багато знає, тому і цього мало.” 
Додаток 1. Слайд 1 
Фронтальна бесіда. 
1. Як класифікують хімічні елементи? (метали і неметали) 
2. Яких елементів більше у періодичній системі  - металів чи неметалів? (80 
елементів - металів) 
3. Де розташовані метали в періодичній системі? (у лівій нижній частині 
таблиці) 
4. Який тип хімічного зв’язку і яка будова кристалічних граток в металах?  
(металічний хімічний зв'язок, металічні кристалічні гратки) 
5. Який зв'язок називається металічним? ( металічний зв'язок між позитивно 
зарядженими іонами та відносно вільними електронами, що рухаються в 
провіднику)(Додаток 1. Слайд 2) 
6. Як називаються метали І групи головної підгрупи? (лужні – реагують з 
водою з утворенням лугів)  
7. Як називаються метали ІІ групи головної підгрупи? (лужноземельні) 
8. Як змінюється хімічна активність металів в групах і періодах? (зверху вниз в 
групах активно зростає, в періодах - зліва направо – спадає) 
9.Чим зумовлена хімічна активність металів? (чим легше метал віддає 
електрони – тим він більш хімічно активний). 
10. Назвати найактивніші метали І і ІІ груп періодичної системи. (Цезій,Барій) 
Викладач. Учні,  згадаємо про фізичні властивості металів. Перелічіть їх: 

●електропровідність; 
●металічний блиск; 
●твердість; 
●густина; 
●міцність;  
●непрозорість; 
●температура плавлення. 

На закріплення знань про фізичні властивості металів проведемо бліц-турнір 
«Незакінчене речення..». 
1. Найбільш блискучі метали… (Срібло, Індій)  
2. З блискучих металів можна виготовляти…  (Дзеркала) 
2. Найбільш пластичним металом є…  (Золото) 
3. Найкращими провідниками електричного струму є … (Срібло, Мідь, 
Алюміній) 
4. Від  0.5  до 22 (г/м3 ) змінюється...  (Густина металів) 
5.Найлегшими металами є  …  (Літій, Магній, Алюміній, Титан) 
6.Найважчими металами є… (Осмій, Свинець) 
7. Найлегкоплавкіший метал – це…  (Ртуть) 
8. Найтугоплавкіший метал – це… (Вольфрам) 
9. Найтвердіші метали – це..  (Вольфрам, Хром) 
10.Найм'якші метали – це… (Лужні метали) 
11. Металом електролампочки є … (Вольфрам) 
12. За обсягом виробництва перше і друге місце в світі посідають метали.. 
(Ферум, Алюміній) 



13. Срібна вода – це..  (Іони срібла у воді) 
14. Звичайне скло кришталем робить… (Свинець) 
15. Металом батарейок є… (Цинк) 
Викладач.( Додаток 1. Слайд 3) 
  Учні,  згадаємо про поширеність металів в природі. 
В якому вигляді метали знаходяться в природі? Чи існують вони у вільному 
вигляді? (Cu,Ag,Au,Pt – у вільному вигляді, Fe- y метеоритах) 
А що ви знаєте про метеорити? (Тунгуський – Сибір, 30 червня 1908 року. 
Челябінський метеорит –  15 лютого 2013р, Росія.) 
Метали знаходяться в літосфері і гідросфері: (Гідросфера – водяна оболонка; в 
морській воді – натрієві сполуки, у прісній – сполуки Ca, К, Na. Літосфера – 
земна кора.). 
У земній корі метали знаходяться  у вигляді  сульфатних, хлоридних, 
силікатних, карбонатних мінералів. 
Розглянемо діаграму поширення елементів в природі (Додаток 1 . Слайд 4) 
Викладач. Учні, ви навчаєтесь професії “Муляр-штукатур”. Скажіть, будь 
ласка, з сполуками яких металів ви будете мати справу у своїй діяльності? Які 
це сполуки? ( Ca CО3

  - вапняк) 
 Що з нього одержують? (CaO – негашене вапно, Са(ОН)2 – погашене вапно) 
Яка з цих сполук використовується для виробництва цементу?  (Вапняк – 
СаСО3 , каолініт(глина): Al2O3, SiO2, H2O).  
Чи є на території нашого району ці види сировини? (Каолініт– с. Дубрівка, 
Великий Раковець, Мідяниця. Вапняк – с. Приборжавське). 
А що є сировиною для виробництва цегли ?  (Каолініт) 
Викладач.Учні, а в живих організмах містяться метали? Перелічіть їх. 
(Na,Ca,Zn,K)  
Подивіться таблицю  «Вміст  металів в організмі людини.» 
Mg…60г К…100г 

Fe…80г                                                       Cа…1000г 
Na…150г   

 Про найбільш важливі металічні елементи Натрій, Калій, Магній і Ферум нам 
підготували повідомлення учні. 
Учень. Найважливіша з природних сполук натрію-це хлорид натрію, усім 
відомий під назвою кухонної солі. Хлорид натрію необхідний для нашого 
організму, тому ми вживаємо його в їжу. У минулому сіль не раз була 
причиною воєн і народних заворушень (“Соляні бунти”), а в деяких країнах 
грудку солі використовували як розмінну монету. Організм дістає кухонну сіль 
з їжею рослинного і тваринного походження, але в недостатній кількості. Тому 
їжу (особливо рослинну) доводиться солити. Але слід пам’ятати, що надлишок 
солі в їжі шкідливий. Потребують солі і тварини. Свійським тваринам потрібно 
добавляти в корм сіль.  Для поповнення організму Натрієм необхідно щодня 
споживати з їжею 3-6г солі. 
 Учень.  
Калій міститься у бобових культурах, куразі, чорносливі, винограді, злакових 
культурах. Середньодобова потреба організму в  калії 4-5г. Калій є одним із 
найважливіших елементів для рослин. Він прискорює їх розвиток, збільшує 



стійкість до хвороб і несприятливих погодніх умов. Тому в сільському 
господарстві використовують калійні добрива. 
 Учень. Я хочу розповісти про Магній. Магній міститься в хлорофілі. Хлорофіл 
- це зелений пігмент рослин. Бере участь у рослинному фотосинтезі. Магній 
стимулює засвоєння рослинами фосфору, накопичення цукру в цукровому 
буряку і крохмалю в картоплі. В організмі людини є до 20 г Mагнію. Сприяє 
формуванню кісток, нормальному функціонуванню нервової системи м’язів. 
Добова потреба організму в Mагнію 0,3-.0,4г. Надходить в організм з зеленими 
овочами. 
 Учень. Я розповім вам про найнеобхідніший нашому організму елемент -
кальцій. Сполуки Кальцію – фосфати, становлять неорганічну основу кісток, 
зубів, яєчної шкаралупи, черепашок. Іони Са2+  входять до сироватки крові. При 
їх нестачі кров швидко  зсідається. 
 Маса кальцію в організмі дорослої людини становить 1кг, а добова потреба –               
1-1,2г. Міститься в молоці, молочних продуктах. При нестачі - лікарі 
рекомендують вживати солі цього елемента й органічних кислот – глюконат 
кальцію і глутамінат кальцію. 
 Учень. А я вам розповім про залізо, що входить до складу рослинного і 
тваринного організмів. В природі іони Fe2+ є в природній воді. Там 
окислюються розчиненим у воді киснем до Fe3+  і осаджується  у вигляді 
Fe(OH)3. Такий відтінок іноді має накип у чайнику. 

 В організмах живих істот заліза мало, але без цього елемента їх 
існування неможливе, бо залізо входить до складу гемоглобіну, тобто 
знаходиться у крові. Наша кров червоного кольору тому, що в ній є іони Fe3+. 
Гемоглобін переносить кисень з легень у тканини.  

Залізо необхідне для утворення в рослинах хлорофілу. Коли в грунті не 
вистачає заліза, рослини перестають утворювати хлорофіл і втрачають зелене 
забарвлення. 
Викладач. А зараз учні згадаємо загальні хімічні властивості металів. Хімічні 
властивості металів розглянемо за  схемою. (Додаток 1 .Слайд 5) 
Викладач.  Запишемо за цими схемами рівняння реакції: 
2Na+Cl2=2NaCl 
2K + S=K2S 
Mg + 2HCl= MgCl2 + H2 
А чи взаємодіють метали з водою? (Лужні, лужноземельні метали, цинк та 
залізо взаємодіють з водою.) 
Подивимось на слайдах взаємодію Na і Са з водою (Додаток 1. Слайд 6, 7) 
Розплавлене залізо взаємодіє з водяною парою: 
3Fe+4H2O=Fe3O4+4H2 
Zn+H2O=ZnO+H2 
2K+H2=2KH 
CuSO4+ Zn=ZnSo4+Cu 
4Al+3O2=2Al2O3 
Називаємо сполуки, що утворилися. 
Викладач. Для закріплення знань про сполуки металів проведемо конкурс: 
«Хто краще знає формули»? 
Девізом цього конкурсу буде всім вам відомий вислів: 



“Сім раз відмір, один раз відріж”. 
Ведучий називає формулу речовини, наприклад, карбонат кальцію, учні 
піднімають картки (попередньо роздані учням на картках) зі знаками елементів, 
що утворюють цю сполуку (одну картку зі знаком Са, одну- С, одну – О3 ) 
Викладач. Ми говорили, що лише мідь, срібло, золото і платина існують в 
природі у вільному вигляді. А як же одержують інші метали? Більшість металів 
у природі міститься у вигляді сполук, то будь-який спосіб одержання металів 
полягає у відновленні їх з руд.(Додаток 1. Слайд 8, 9) 
Викладач. А де ж застосовуються метали?. 
Учень. Найважливішими для практики металами є залізо, алюміній, мідь, цинк. 
Золото, срібло, платина – коштовні метали. Із них виготовляють ювелірні 
вироби, прикраси, іноді карбування монет. Ці метали також застосовуються у 
хімічній промисловості, машинобудуванні, електронній техніці. 
Викладач. А чи може один і той же окремо взятий метал задовольнити всі 
вимоги щодо властивостей при їх застосуванні? (Ні). 
Тому найчастіше в промисловості використовують не чисті метали, а їх сплави. 
Викладач. Що називають сплавами. Розглянемо найбільш важливі сплави, що 
застосовуються у всіх галузях промисловості.(Додаток 2. Таблиця1) 
Учень. Кожний сплав зазвичай є однорідною сумішшю (твердим розчином), 
яку виготовлять шляхом сумісного розплавлення металів із подальшим 
охолодженням. За фізичними властивостями сплави відрізняються від металів, 
що входять до їх складу. Вони мають, як правило, нижчі температури 
плавлення порівняно з відповідними металами, а також інші твердість і 
густину. Однак сплавам, як і чистим металам, властиві металевий блиск, висока 
електропровідність. 
       У хімічних реакціях сплави зазвичай поводяться як суміші відповідних 
металів. 
       Учені добувають і досліджують сплави з метою поліпшення властивостей 
металів. Так, звичайне залізо швидко ржавіє, а сплави цього металу із хромом і 
нікелем дуже стійкі у природних умовах. Для виготовлення ювелірних прикрас 
використовують не чисті коштовні метали, що є м’якими і швидко стираються, 
а їх твердіші сплави із міддю і сріблом. За допомогою припою-сплаву олова зі 
свинцем легше паяти (температура плавлення припою 180 0 С), ніж чистими 
металами – оловом (температура плавлення 2320 С) чи свинцем (температура 
плавлення 327 0 С). 
   Сплави різних металів використовують у хімічній промисловості, літако – і 
машинобудуванні, техніці, будівництві, монументальному мистецтві, побуті. 
Викладач. Закріпимо знання про метали конкурсом, який називається 
«Упізнай мене». ( Учні називають метал, про який іде мова в повідомленні) 
1) Не будь мене навколо, стояв би  справжній хаос: ні рейок, ні вагонів, ні 
автомобілів, навіть каміння перетворилось би на глиняну  порохову масу, а 
рослини б зачахли. Люди б почали швидко втомлюватися, терпіти головні болі, 
а потім перестали б існувати. Про який метал іде мова? (Залізо). 
2) За право володіти мною велися кровопролитні війни, знищувались народи, 
здійснювалися важкі злочини. Ні одна поважна леді не обходилася без моїх 
прикрас. Сліди мої можете знайти навіть на території Закарпаття. Який це 



метал, в якому районі, селі є запаси цього металу? (Золото. Мужієво, 
Берегівський район) 
3) Я перший з металів, що опинився в руках людини. Я можу існувати і в 
самородному стані. Завдяки моєму сплаву ще з одним металом почався на 
нашій планеті бронзовий вік. Про який метал іде мова, з яким металом 
утворюється бронза?   (Мідь - Сu, Sn - олово) 
4) Мене називають “сріблом” із глини. Колись я цінувався вище золота. 
    Наполеон ІІІ - Імператор Франції, на одному із балів удостоїв їсти виделками 
і ложками, зробленими із мене, лише найпочесніших гостей. Ще я вважаюсь 
космічним металом. На Місяці і Венері, я навіть зустрічаюсь у чистому вигляді. 
Про який метал іде мова?  (Al-алюміній). 
5) В 1864 р англієць Роберт Мюшет вперше ввів мене як добавку до сталі, і 
сталося диво – сталь витримувала високу температуру і стала твердою. З неї 
почали виготовляти різці для різання металу. Я майже не проводжу 
електричного струму, але електричні лампочки без мене напевно б не існували, 
або їх би потрібно було міняти щогодини. Відгадай мене. (W – вольфрам) 
Учениця.  Я одержала цікавий лист від своєї подруги. Відшукайте якомога 
більше елементів-металів у цьому листі. 
“Добрий день, люба подруго! Я вже день як в Європі. Тут справжня золота 
осінь. Сонячне проміння гріє землю. Дуже гарно, але я відчуваю справжні 
танталові муки – сумую за Батьківщиною. Треба мати сталеві нерви, щоб 
втриматись від спокуси не скупити все в чудових магазинах. Купила собі 
костюм кольору індиго, дуже гарний, виблискує сріблом. Чекаю зустрічі с 
тобою. До побачення!  
” Які метали ви відшукали?  (Європій, Радій, Аргентум, Аурум, Тантал, Ферум, 
Індій). 
ІV Підведення підсумків уроку. 
Викладач. Учні, ми говорили про цікавий світ металів. В котрий раз 
переконались, що хімія скрізь, вона – на кожному кроці. Наука не стоїть на 
місці, вона рухається вперед. 
      Особливо бурхливо розвивається наука про метали, а її досягнення 
забезпечують зростаючий попит на нові, сучасні інноваційні технології, 
створення яких неможливе без металів. 

В житті є багато висловів, де згадується про метали: 
 «Кришталево чиста людина»; 
 «Залізний характер»; 
 «Танталові муки». 
А також всім  нам добре відоме прислів'я «Слово – срібло, мовчання - 
золото» 

      Ми побачили застосування сполук металів у вашій професії  “Муляр. 
Штукатур”. 
      В майбутньому, сподіваюсь, хтось із вас стане талановитим архітектором чи 
будівельником, то ж знайде застосування своїх знань про метали на практиці. 
 Домашнє завдання. 
Складіть рівняння реакції за схемою: 

Са→СаО →СаСl2 →Ca 



↘    ↓   ↗ 
Ca(OH)2 

 
Рефлексія. 
Бесіда з учнями. 
Викладач. 

- Що ви можете сказати про наш сьогоднішній урок? 
- Чи сподобався вам урок? Вам було цікаво на уроці? 
- Які нові знання ви почерпнули  на сьогоднішньому уроці? 

Використана література: 
1. П.П. Попель, Л.С Крикля «Хімія. Підручник для 10 класу» 
2. Н.П. Гаврусейко «Перевірочні роботи з хімії» -  К.: Освіта, 1988 
3. Л.М. Брейгер «Нестардатні уроки з хімії” -  Волгоград: «Вчитель»,  2002 
4. М.Д. Василега “Цікава Хімія” -  К.: “Радянська школа”,1998 
5. І.Ю. Старовойтова, О.В Мосай Хімія, 10 клас  - Харків: “Основа”, 2010 
6. С.І. Венецький “Розповіді про метали” – М. : «Металургія», 1975 
 
   
 



   Додаток  №1. 

І, ІІ, ІІІ групи, головні підгрупи, побічні
підгрупи, лантаноїди, актиноїди

На зовнішньому рівні
один – три електрони
(s- або p-), в утворенні
зв'язку беруть участь
d- електрони
передзовнішнього
підрівня

Me° - ne⁻ = Meⁿ⁺

              

слайд 1 

Металічна кристалічна
гратка

+ +

+ +

У вузлах ґраток – атоми й
катіони металу, між вузлами –
відносно вільні електрони.

Металевий зв’язок – це
хімічний зв’язок, утворений за
рахунок усуспільнення
валентних електронів усіх
атомів металевого кристала, 
що зв'язуються. У результаті
утворюється єдина електронна
хмарина кристала, що легко
зміщається під дією електричної
напруги.
Металевий зв’язок не має
спрямованості й насичуваності. 
Він зберігається й у розплавах
металів.

+

+

    

слайд 2 

Поширення елементів у природі

49%

7%
5%

4%
2%

2%
2%1%2%

26%

оксиген
алюміній
ферум
кальцій
натрій
калій
магній
гідроген
інші елементи
силіцій

 

слайд 3 

Благородних у
вільному
вигляді

Ag, Pt, Au

Середньої
активності у

вигляді оксидів
і сульфідів

Активних у
вигляді солей

Сульфідні руди:
PbS, FeS2, MoS2, 

ZnS

Хлоридні руди:
NaCl,  KCl,

KCl∙NaCl∙MgCl2, 
KCl∙MgCl2∙6H2O

Оксидні руди:
Fe3O4, Al2O3, NiO, 

MoO3

Карбонатні руди:
CaCO3, 

CaCO3∙MgCO3, 
FeCO3, Ca(HCO3)2

Знаходження металів
у природі

   

 слайд 4 

Ме + Cl₂

+ S                

+ HCl

+ НОН
МеО + Н₂ (магній, залізо)

+ Н₂

+ солі

+ О₂

МеCl (хлориди)

Ме₂S (сульфіди)

МеCl + Н₂

МеОН + Н₂ (лужні , Са)                  

МеН (гідриди)

сіль більш активного металуМе + 

Ме₂О (K, Na      K₂O₂; Na₂O₂)
 

слайд 5 

22Na + 2HNa + 2H22O = 2NaOH + HO = 2NaOH + H22
 

слайд 6 



 

слайд 7 

1. Найактивніші (K, Ca, Mg, Na) відновлюють
електролізом.

Електроліз – окисно-відновна реакція під
дією постійного електричного струму.

2NaCl = 2Na + Cl₂
На катоді: Na⁺ + e⁻ = Na° - відновлення катіонів.

На аноді:    Cl⁻ - e⁻ = Cl° - окиснення аніонів.

 

слайд 8 

а) коксом за високих температур:
SnO₂ + C = CO₂ + Sn
б) карбон (ІІ) оксидом:
Fe₂O₃ + 3CO = 3CO₂ + 2Fe
в) воднем:
Fe₂O₃ + 3H₂ = 2Fe + 3H₂O
г) іншими більш активними металами, 
наприклад алюмінієм (алюмінотермія):
3MnO₂ + 4Al = 2Al₂O₃ + 3MnO
д) силіцієм (силікотермія):
2Al₂O₃ + 3Si = 4Al + 3SiO₂

 

слайд 9 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток 2. Таблиця 1 
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