
№26. ОЛОВО

Сріблясто-білий м’який „метал 
консервних банок”. У самород-
ному вигляді трапляється вкрай 
рідко. Плівка олова оберігає за-
лізо від іржі. Сплав олова з мід-
дю – бронза – найдавніший сплав 
на Землі. Бронзу використовують 
у техніці, мистецтві (зокрема для 
скульптур).    

         4 бали

 
№27. ЦИНК

Метал синьо-білого кольору. 
Плівка цинку оберігає залізо від 
іржі. Необхідний у медицині, хі-
мічній промисловості, виробни-
цтві фарб тощо. Входить до скла-
ду понад 60 мінералів. Зі сплаву 
міді та цинку – латуні – виготов-
ляють монети, значки, антиква-
ріат.

4 бали

№25. ПЛАТИНА

Сірувато-білий блискучий до-
рогоцінний метал. Хімічно стійкий, 
дуже твердий, вогнетривкий. 
Приблизно в 2,5 рази дорожчий, 
ніж золото, а був дешевший, ніж 
срібло. Чиста платина трапляєть-
ся дуже рідко.

7 балів

№24. ХРОМ
Від грецького „χρωμα” – ко-

лір, фарба. Ця назва пов’язана 
з тим, що сполуки хрому мають 
різноманітне забарвлення. Най-
твердіший метал. Головне за-
стосування хрому – захисне та 
декоративне антикорозійне по-
криття.

5 балів

№23. ЗАЛІЗО

Сріблясто-сірий метал. Виплав-
ляють з залізної руди (гетиту). 
Найчастіше використовують не 
чисте залізо, а його сплави: чавун 
та сталь. Вони містять вуглець та 
інші домішки. Сталі виробляють 
більше, ніж інших сплавів. З неї ви-
готовляють машини, мости, труби, 
станки, леза для бритв, свердла.   

                  2 бали

№22. СРІБЛО

Блискучий білий дорогоцін-
ний метал. У природі трапляєть-
ся у вигляді самородків, часто із 
домішками міді, золота та ртуті. 
Найкращий провідник електрики 
та тепла. Має бактерицидні влас-
тивості. Застосовують у виробни-
цтві дзеркал, у ювелірній справі, 
медицині, фотографії, приладобу-
дуванні. Зі сплавів срібла й міді 
чеканять монети.          5 балів

№21. НІКЕЛЬ 

У природі трапляється у ви-
гляді нікелевих руд. Чистий метал 
сріблястого кольору, використо-
вують для нікелювання сталі. Має 
магнітні властивості. Зі сплавів 
нікелю – мельхіору (з міддю) та 
нейзильберу (з міддю та цинком) – 
виготовляють монети, посуд і бі-
жутерію. 4 бали

№20. МІДЬ 
 

Блискучий метал червонувато-
золотистого кольору. Добувають 
з мідної руди, бо чиста самородна 
мідь трапляється рідко. Мідь та її 
сплави (бронза, латунь, мельхіор) 
використовуються у техніці, з них 
здавна чеканили монети та медалі.            

          
             3 бали

№19. ЗОЛОТО
 

Від праслов’янського „zolto” – 
сонце. Блискучий, жовтий, м’який, 
пластичний дорогоцінний метал. 
Основа світової грошової системи. 
Використовують у ювелірній спра-
ві, хімічній промисловості, точному 
приладобудуванні, медицині. Най-
більший самородок золота масою 
72 кг знайшли в Австралії.             

         7 балів
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Гра для допитливих „Шукачі мінералів" (частина 3)

ЯК ВИКОРИСТОВУЮТЬ МІНЕРАЛИ?

У НАСтУПНій ГАЗеті – ПрОДОВжеННя Гри. ШУкАЧі СкАрБіВ ЗБирАтиМУть Не ДУже 
                         БлиСкУЧі, Деякі НАВіть НеБеЗПеЧНі, Але ЦіННі МіНерАли!  

У ті часи, коли люди не знали металів, знаряддя 
праці виготовляли з каменю. той період людської 
цивілізації називають кам’яним віком. імовірно, 
найпершим металом, з яким познайомилась люди-
на, було золото, яке у природі трапляється у вигля-
ді самородків. Потім з’явилися срібло й мідь. Золо-
то і срібло – рідкісні і дорогі метали, тому знаряддя 
праці виготовляли з міді. На зміну кам’яному віку 
прийшов мідний, а потім – бронзовий. Бронза – це 
сплав на основі міді й олова. 

Згодом людина освоїла свинець, ртуть і залі-
зо. Перше залізо було космічного походження, 
оскільки входило до складу уламків метеоритів, 
що падали на Землю. тому у деяких народів „за-
лізо” у перекладі означає „небесний камінь”. 
Метеоритних уламків на Землі мало, і люди на-
вчилися добувати залізо з природних сполук – 
залізних руд. На зміну бронзовому прийшов 
залізний вік. Сьогодні залізо посідає перше 
місце серед металів за застосуванням у про-
мисловості та народному господарстві. 

Сучасна наука не виділяє серед металів 
найдосконаліші, наприклад, золото. Метали 
цінують за блиск, твердість, пластичність, 
тепло- та електропровідність, плавкість. 

Скільки мандрівників вирушало в да-
лекі небезпечні подорожі за золотом та 
сріблом! Сьогодні ми теж будемо шука-
ти різні метали: дорогоцінні та не доро-
гі, але тверді та практичні.

Віктор Мясников

МЕТАЛИ ТА ВІКИ

ЗОЛОТО
ХРОМ

МІДЬ

ЦИНК

ПЛАТИНА

ЗАЛІЗО

СРІБЛО

ОЛОВО

НІКЕЛЬ

„ЦіННіСть” кОжНОГО МіНерАлУ ПОДАНА У БАлАХ.  



 ЩОБ тВОя МАПА Не ПОрВАлАСя, ВклАДи її У ПрОЗОрий фАйл. ОБ`єДНАй її З МАПОЮ СкАрБіВ З НАСтУПНОГО НОМерУ ГАЗети. ти МОжеШ ЗМіНЮВАти ПрАВилА Гри – фАНтАЗУй! 
Для Гри тОБі ЗНАДОБлятьСя кУБик тА фіШки. ЗА ЗрАЗкОМ, ПОДАНиМ НА ЗВОрОті ГАЗети, ЗрОБи З ЦУПкОГО ПАПерУ кАртки МіНерАліВ (ПО 2 НА кОжеН).
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