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SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Publiczne Gimnazjum w Pajęcznie
Klasa II
Przedmiot - chemia
Prowadzący zajęcia - mgr Bożena Dymek
Dział programu – SUROWCE I TWORZYWA POCHODZENIA MINERALNEGO

TEMAT: ŚWIAT METALI.

CELE OGÓLNE:
� zdobycie wiadomości i umiejętności dotyczących występowania oraz

zastosowania metali i stopów metali
� poznanie znaczenia metali jako makro- i mikroelementów w

organizmie człowieka
� rozwijanie prawidłowej obserwacji oraz umiejętności wyciągania

wniosków

CELE SZCZEGÓŁOWE (OPERACYJNE):

UCZEŃ WIE:
� jakie są cechy wspólne metali
� w jakiej postaci występują pierwiastki metaliczne w przyrodzie
� które z metali użytkowych należą do najpospolitszych w skorupie

ziemskiej
� co to są rudy metali
� na czym polegają reakcje utleniania-redukcji służące do otrzymywania

metali
� jaki jest związek między aktywnością metalu a możliwościami jego

otrzymywania
� na czym polega korozja metali i jak jej zapobiegać
� z czego składają się znane stopy metali: mosiądz, brąz, stal,

duraluminium
� do czego służą stopy metali

UCZEŃ UMIE:
� podać przykłady rud metali
� wyjaśnić istotę otrzymywania metali z rud
� określić wspólne i różniące cechy metali
� doświadczalnie zbadać wpływ różnych czynników na metale
� wyjaśnić, dlaczego częściej używa się stopów niż metali czystych
� wskazać zastosowanie metali i stopów metali w gospodarce
� wyjaśnić rolę makro- i mikroelementów w organizmie człowieka
� współpracować w grupie
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KOMPETENCJE KLUCZOWE:
� rozwijanie zdolności logicznego myślenia
� skuteczne podejmowanie indywidualnych i grupowych decyzji
� prezentacja własnego punktu widzenia i uwzględnianie poglądów

innych ludzi

KOMPETENCJE PRZEDMIOTOWE:
� zapoznanie uczniów z praktyką laboratoryjną poprzez prowadzenie

pokazów i wykonywanie doświadczeń
� rozwiązywanie problemów w sposób twórczy
� zrozumienie znaczenia chemii w rozwoju cywilizacji

REALIZACJA ZAJ ĘĆ

METODY:
I. PODAJĄCA:

� słowna: miniwykład, praca z podręcznikiem
� ilustracyjna: posługiwanie się układem okresowym, szeregiem

aktywności metali, tabelą rozpowszechnienia pierwiastków, schematem
wielkiego pieca; pokazy próbek metali i stopów metali

II. AKTYWIZUJĄCA:
� aktywna: burza mózgów
� praktyczna:ćwiczenia uczniowskie, doświadczenia laboratoryjne

FORMA ZAJĘĆ:
� praca w grupie
� praca indywidualna

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
� podręcznik „Chemia dla gimnazjum, część 2”, „Słownik szkolny-

Chemia” (WSiP), układ okresowy pierwiastków „Nowa Era”, szereg
aktywności metali, tablice gęstości i temperatury topnienia metali

� komputer
� kolekcja metali i stopów metali
� odczynniki-

� woda destylowana
� roztwory: NaCl, HCl, H2 SO4

CZAS TRWANIA:
� dwie jednostki lekcyjne
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PRZEBIEG ZAJ ĘĆ

CZĘŚĆ WSTĘPNA:
� sprawdzenie listy obecności,
� sprawdzenie wykonania zadania domowego z poprzednich zajęć. Oto

jego treść:
1) Posługując się układem okresowym „Nowa Era”, znajdź:

a) metale znane człowiekowi od starożytności,
b) metal o największej liczbie atomowej występujący w przyrodzie,
c) pierwszy sztucznie otrzymany metal;

2) Przypomnij sobie znaczenie pojęć: redukcja i reduktor oraz utlenianie;
� podanie tematu i celu zajęć

CZĘŚĆ GŁÓWNA:
I. ZAGADNIENIA REALIZOWANE PODCZAS ZAJĘĆ:

� położenie metali w układzie okresowym
� występowanie metali w przyrodzie
� właściwości fizyczne i chemiczne metali
� otrzymywanie metali
� stopy metali
� korozja metali i jej zwalczanie
� znaczenie metali jako makro- i mikroelementów w organizmie człowieka

II. ZADANIA GRUP:
Klasa jest podzielona (drogą losowania) na 7 grup. Każda z grup ma do
wykonania odrębne zadanie, wynikające z treści zagadnień.

GRUPA 1

Znajdź w układzie okresowym pierwiastków „Nowa Era” pierwsze z wymienionych
zastosowań następujących metali:
wersja I 1. 13Al..... 2. 22Ti..... 3. 24Cr..... 4. 29Cu..... 5.42Mo.....
wersja II 1. 28Ni..... 2.50Sn..... 3. 74W...... 4.79Au..... 5.80Hg......

� każdemu z tych metali przyporządkuj jedną z podanych niżej
właściwości, decydującą o znalezionym wcześniej zastosowaniu i wpisz
odpowiednia literę obok symbolu:

a) ciecz (od –390C do 370C)
b) niska temperatura topnienia
c) wysoka temperatura topnienia
d) niska gęstość
e) wysoka twardość
f) niski opór elektryczny
g) niska aktywność chemiczna nawet w wysokich temperaturach
h) zdolność do pasywacji (jest to obniżenie aktywności metali na skutek

pokrycia ich powierzchni szczelną warstwą tlenku tego metalu; cecha
m.in. Al, Ti, Cr, Ni)
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GRUPA 2

Wykonaj doświadczenie, a następnie wskaż, w których probówkach zachodzą reakcje
chemiczne. Napisz ich równania.

Cu Mg

HCl H 2SO4 HCl H 2SO4

GRUPA 3

Wskaż podobieństwa i różnice we właściwościach fizycznych i chemicznych wybranych
metali: Cu, Al, Mg, Ag, Au, Hg.
(Uczniowie mają do dyspozycji podręcznik Chemia dla gimnazjum, cz. 2”, układ okresowy
pierwiastków, szereg aktywności metali, tablice gęstości i temperatury topnienia metali).

GRUPA 4

Jak otrzymałabyś żelazo z jego rudy, która zawiera Fe2O3?
(Uczniowie pracują z podręcznikiem „Chemia dla gimnazjum,cz.2”-schemat budowy
wielkiego pieca).

GRUPA 5

Określ właściwości fizyczne oraz zastosowanie następujących stopów metali: mosiądzu, stali,
brązu, duraluminium.
(Uczniowie mają do dyspozycji różne przedmioty wykonane ze stopów metali oraz
podręcznik „Chemia dla gimnazjum, cz. 2”).
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GRUPA 6

Zbadaj wpływ różnych czynników na szybkość korodowania stali. W jaki sposób można
zwalczyć korozję?

woda z dodatkiem woda woda woda z dodatkiem
NaCl destylowana z kranu H2SO4

GRUPA 7

Wyjaśnij znaczenie metali jako makro- i mikroelementów w organizmie człowieka.
(Uczniowie pracują z podręcznikiem „Chemia dla gimnazjum cz.2”-czy wiesz,że...
oraz z komputerem-korzystanie z Internetu).

CZĘŚĆ PODSUMOWUJACA:
� uczniowie sprawdzają poprawność rozwiązań
� przedstawiciel każdej grupy przekazuje wnioski wyciągnięte na

podstawie przeprowadzonychćwiczeń lub doświadczeń; informuje, które
zadania wykonano bezbłędnie, a gdzie występowały trudności w
rozwiązaniu zadań

� nauczyciel podsumowuje pracę w grupach i udziela wskazówek, które
treści nauczania wymagają utrwalenia

� uczniowie wykonują zadanie (praca indywidualna)-uzupełnij luki w
tekście. Karta pracy ucznia-załącznik nr 1

ZADANIE DOMOWE:
� Wykonaj zadania w zeszyciećwiczeń(nr 21;22;23;24/88-90).
� Dla chętnych: Ułóż logogryf, którego hasłem będzie dzisiejszy temat

zajęć „ŚWIAT METALI”.
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KARTA PRACY UCZNIA- załącznik nr 1

Imi ę i nazwisko ucznia.............................................. Klasa...................

Uzupełnij luki w tekście.

Tylko nieliczne metale występują w przyrodzie w formie rodzimej, czyli
w postaci nie związanej z innymi pierwiastkami.
Najbardziej rozpowszechnionym metalem w skorupie ziemskiej jest................,
występujący głównie w postaci.................................... .
Charakterystyczną cechą-wspólną dla wszystkich metali-zarówno w stanie
stałym, jak i ciekłym- jest takzwana struktura metaliczna.
Metale, podobnie jak większość ciał stałych, mają budowę.............................. .
Wszystkie metale z wyjątkiem................ w temperaturze pokojowej są ciałami
stałymi. Metale w zależności od ich ciężaru właściwego dzielimy na metale
................. i metale ciężkie.
Podstawową cechą chemiczną metali jest zdolność oddawania przez ich atomy
elektronów......................... i tworzenia jonów dodatnich, czyli kationów.
Metale są tym aktywniejsze, im łatwiej ich atomy tracą.......................... .
Naturalne związki chemiczne metali nazywamy......................... .
Metale otrzymuje się najczęściej przez........................... ich rud węglem.
W życiu codziennym rzadko stosuje się metale w stanie czystym. Używa się
................................, które są mieszaninami jednorodnymi najczęściej samych
metali, stopionych w odpowiedniej proporcji.
Stopy mają inne.............................. niż ich substancje wyjściowe.
Pod wpływem otaczającegośrodowiska np. czynników atmosferycznych,
a także roztworów kwasów, zasad, soli i innych następuje........................., czyli
niszczenie metali i stopów metali. Niektóre metale (magnez, glin) pod wpływem
tlenu atmosferycznego pokrywają się warstewką odpowiedniego tlenku, która
chroni metal przed dalszym..................... . Utworzenie szczelnej warstwy tlenku,
hamującej dalszy proces utleniania metalu, nazywamy......................... metalu.
Charakterystyczne dla metali jest to,że każdy z nich wykazuje inne
.............................. na organizm i mimo,że w śladowych ilościach jest
niezbędny i potrzebny, to w .......................... powoduje uszkodzenia organów,
wiele schorzeń i uczuleń.


