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Temat: Wokół metali cz. II 

Podręcznik s. 33 

1. Metale powstają przez wytopienie ich z rud. 

 

2. Rudy metali - skały wydobywane z ziemi zawierające metale i inne 

substancje. 

 

3. Stop metalu - mieszanina metali z domieszką niemetali. 

 

4. Żelazo i jego stopy to metale żelazne (przyciągają magnes i rdzewieją), 

pozostałe  metale i stopy to metale nieżelazne. 

 

5. Właściwości metali: 

 

- mają połysk i są nieprzeźroczyste 

 

- po podgrzaniu są podatne na odkształcenia 

 

- metale żelazne są przyciągane przez magnes i korodują ( rdzewieją) 

 

- metale nieżelazne odznaczają się różnymi kolorami. 

 

   Metale odznaczają się one najczęściej dużą plastycznością , sprężystością oraz 

dobrym przewodnictwem ciepła i elektryczności. Metale występują w 

przyrodzie w stanie czystym, np. złoto, lub w postaci rud, czyli naturalnych 

związków chemicznych. 

 

Pierwszymi metalami, z którymi zetknął się człowiek, były …. złoto i miedź 

 

Metale dzielimy na 

 

a)Ciężkie 

 

METALE KOLOROWE, nieżelazne   (miedź, cynk, cyna)                                          

ŻELAZO: chemicznie czysty, srebrzysto biały metal, który jest miękki i bardzo 

plastyczny. Poddany działaniu powietrza utlenia się, czyli rdzewieje. Czyste 

żelazo ma niewielkie zastosowanie. Jest natomiast głównym składnikiem stali. 



STAL to stop żelaza, węgla i innych pierwiastków(np.manganu, krzemu, 

fosforu, siarki, niklu), które zmieniają jego właściwości. Stal można formować 

na zimno i na gorąco. 

 

Stal węglowa: 

– Stal konstrukcyjna 

– Stal narzędziowa 

– Stal specjalna 

 

Stal stopowa 

b)Lekkie (np.aluminium) 

 

 

Metale niezależne (kolorowe) 

 

miedź – metal o barwie czerwonej cegły, który charakteryzuje się wysoką 

odpornością na korozję. Dobrze przewodzi prąd, dzięki czemu jest najlepszym 

materiałem do przesyłania energii elektrycznej. Używana jest w budowie 

maszyn, urządzeń elektrycznych, w budownictwie przy pokrywaniu dachów, w 

instalacjach i wodnych, kanalizacyjnych i gazowych. 

 

Cyna jest metalem o barwie srebrzystobiałej. W niskiej temperaturze pokrywa 

się szarym nalotem tzw. zarazą cynową. Metal ten jest ciągliwy i plastyczny już 

w około 100o Cyna jest bardzo odporna na korozję. 

cynk to biały metal o lekkim niebieskawym odcieniu. Jest odporny na działanie 

powietrza i wilgoci. Cynk stosuje się głównie do pokrywania żelaznych 

przedmiotów, aby zabezpieczyć je przed korozją. 

 

CECHY METALI. 

W temperaturze pokojowej metale występują w stanie stałym (z wyjątkiem rtęci, 

która w tych warunkach jest cieczą. 

 

 

Narzędzia do obróbki metali - 

https://learningapps.org/watch?v=p46mpa4u517 

https://learningapps.org/watch?v=p187cgkra17 

 

 

 

 

 


