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Прадмова

Планаванне распрацавана ў дапамогу настаўніку для арганізацыі ву-
чэбнага працэсу па вучэбным прадмеце «Матэматыка» ва ўстановах агуль-
най сярэдняй адукацыі, дзе навучанне здзяйсняецца па вучэбна-метадыч-
ных комплексах аўтарскага калектыву А. П. Кузняцовай, Г. Л. Мураўёвай,  
Л. Б. Шнепермана, Б. Ю. Яшчына (алгебраічны кампанент: 10—11 класы) 
і У. У. Шлыкава (геаметрычны кампанент: 10—11 класы).

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпавед-
насці з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй 
адукацыі, зацверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Настаўнік можа выкарыстоўваць прапанаванае планаванне без змя-
нен няў. У той жа час настаўнік мае права ў межах вучэбных гадзін, адве-
дзеных на вывучэнне вучэбнага прадмета, уносіць у каляндарна-тэматыч-
нае планаванне карэктывы з улікам асаблівасцей класа і пазнавальных 
магчымасцей вучняў, а таксама распрацоўваць уласнае каляндарна-тэма-
тычнае планаванне.

Звяртаем увагу, што асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвое-
ны вучнямі на ўроку.
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10 клас
Базавы ўзровень (4 г на тыдзень, 140 г)

Алгебраічны кампанент  
(84 г)

Вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі:
1. Алгебра : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. П. Кузняцова [і інш.] ;
пад рэд. Л. Б. Шнепермана. — Мінск : Народная асвета, 2013.
2. Алгебра : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. П. Кузняцова
[і інш.] ; пад рэд. Л. Б. Шнепермана. — Мінск : Народная асвета, 2013.
3. Зборнік задач па алгебры : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі,
з беларус. мовай навучання / А. П. Кузняцова [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2012.
4. Алгебра 10 : самост. и контр. работы : тесты : в 4 вариантах : 1, 2 варианты : пособие для учителей учреждений общ.
сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2013, 2014.
5. Алгебра 10 : самост. и контр. работы : тесты : в 4 вариантах : 3, 4 варианты : пособие для учителей учреждений общ.
сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2013, 2014.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль
касць 
гадзін

Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў
Выкарыстоўваемы 
матэрыял вучэбных 

дапаможнікаў

1 2 3 4 5 6

Паўтарэнне (4 г)

1 
2

Выразы і іх перабудовы 2 Умець перабудоўваць выразы з дапамогай 
формул скарочанага множання

3 
4

Ураўненні і няроўнасці 2 Умець рашаць лінейныя і квадратныя ўраў-
ненні і няроўнасці

Функцыі (15 г)

5
6

Азначэнне лікавай 
функ цыі і спосабы яе 
задання (паўтарэнне)

2 Мець уяўленне аб паняцці «функ цыя ліка-
вага аргумента». 
Ведаць тэрміны і правільна прымяняць па-
няцці: абсяг вызначэння, мноства значэнняў,

[1]: глава 1, п. 1.1

5

Працяг

1 2 3 4 5 6

нулі функ цыі, прамежкі знакапастаянства.
Умець знаходзіць абсяг вызначэння і мно-
ства значэнняў функ цыі, нулі функ цыі, 
прамежкі знакапастаянства 

7
8

Цотнасць і няцотнасць 
функ цыі. Перыяды-
чнасць

2 Ведаць тэрміны і правільна выкарыстоў-
ваць паняцці: цотнасць, няцотнасць функ-
цыі; перыядычнасць.
Умець даследаваць функ цыю на цотнасць 
і няцотнасць па нескладаным аналітычным 
заданні функ цыі і па графіку функ цыі

[1]: глава 1, п. 1.1

9
10
11

Нарастанне і спаданне, 
пункты максімуму і мі-
німуму; максімум і міні-
мум, найбольшае і най-
меншае значэнні функ-
цыі на прамежку

3 Ведаць тэрміны і правільна выкарыстоўваць 
паняцці: нарастанне і спаданне функ цыі, пу-
нкты максімуму і мінімуму; максімум і мі-
німум, найбольшае і найменшае значэнні 
функ цыі на прамежку.
Умець знаходзіць прамежкі нарастання 
і спадання, пункты максімуму і мінімуму, 
максімум і мінімум функ цыі, найбольшае 
і найменшае значэнні функ цыі на прамежку 
па нескладаным аналітычным заданні функ-
цыі і па графіку функ цыі

[1]: глава 1, п. 1.1

12
13
14
15

Пераўтварэнні графікаў 
функ цыі

4 Умець выконваць пабудову графікаў функ-
ц ы й y f x a= ±( ) ,  y f x b= ±( ) ,  a b R, ∈ ;
y kf x= ( ), k > 0, k R∈ , y f x= − ( ) з дапамогай 

пераўтварэння графіка функ цыі y f x= ( )

Матэрыял на Нацы-
янальным адука-
цыйным партале 
(www.adu.by)

16
17

Бясконца спадальная 
геаметрычная прагрэсія 
як функ цыя натураль-

2 Мець уяўленне аб паняцці бясконца спада-
льнай геаметрычнай прагрэсіі як функ цыі 
натуральнага аргумента.

[2]: глава 1, п. 1.6
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Працяг

1 2 3 4 5 6

нага аргумента. Сума 
членаў бясконца спа-
дальнай геаметрычнай 
прагрэсіі

Умець знаходзіць суму членаў бясконца спа-
дальнай геаметрычнай прагрэсіі

18 Кантрольная работа 
«Функцыі» 

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

19 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Функцыі»

1

Трыганаметрыя (40 г)

20
21
22

Адзінкавая акруж насць. 
Градуснае і ра ды яннае 
вымярэнні адвольных 
вуглоў

3 Ведаць і правільна прымяняць паняцце 
адзінкавай акружнасці.
Ведаць адзінкі вымярэння вугла: градус, 
радыян.
Умець пераводзіць градусную меру вуглоў 
у радыянную і наадварот.
Будаваць вуглы па іх зададзенай градуснай 
ці радыяннай меры 

[1]: глава 2, п. 2.2, 2.3

23
24

Сінус і косінус адволь-
нага вугла

2 Ведаць і правільна прымяняць паняцці: сі-
нус і косінус адвольнага вугла.
Ведаць лікавыя значэнні выразаў sin a, cos a 

пры a, роўным 0, 
π
6

, 
π
4

, 
π
3

, 
π
2

, p, 
3
2
π

, 2p.

Умець выкарыстоўваць адзінкавую акру-
жнасць для знаходжання значэнняў сінуса

[1]: глава 2, п. 2.4

7

Працяг

1 2 3 4 5 6

і косінуса зададзеных вуглоў; будаваць ву-
глы па зададзеным значэнні іх сінуса і ко-
сінуса

25
26

Тангенс і катангенс ад-
вольнага вугла

2 Ведаць і правільна прымяняць паняцці: тан-
генс і катангенс адвольнага вугла.
Ведаць лікавыя значэнні выразаў tg a, ctg a 

пры a, роўным 0, 
π
6

, 
π
4

, 
π
3

, 
π
2

, p, 
3
2
π

, 2p 

(у выпадку існавання гэтых значэнняў)

[1]: глава 2, п. 2.7

27
28
29

Суадносіны паміж сі-
нусам, косінусам, тан-
генсам і катангенсам 
аднаго і таго ж вугла

3 Ведаць формулы суадносін паміж сінусам, 
косінусам, тангенсам і катангенсам аднаго 
і таго ж вугла.
Умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў 

[1]: глава 2, п. 2.9

30
31
32
33
34
35

Функцыі y = sin x  
і y = cosx. Іх уласцівасці 
і графікі.
Функцыі y = tg x  
і y = ctg x. Іх уласціва-
сці і графікі

6 Ведаць уласцівасці трыганаметрычных 
функ цый: абсяг вызначэння, мноства 
значэн няў, цотнасць, няцотнасць, перыядыч-
насць, нулі, прамежкі знакапастаянства, 
прамежкі нарастання і спадання, пункты 
мінімуму і максімуму, мінімумы, максімумы.
Умець будаваць графікі трыганаметрычных 
функ цый і прымяняць уласцівасці функ цый.
Умець знаходзіць найменшы дадатны пе-
рыяд

[1]: глава 3, п. 3.1, 
3.3—3.5
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Працяг

1 2 3 4 5 6

36
37
38

Паняцці арксінуса, арк -
косінуса, арктангенса 
і арккатангенса

3 Ведаць тэрміны і правільна прымяняць па-
няцці: арксінус, арккосінус, арктангенс і арк-
катангенс ліку.
Ведаць значэнні выразаў arcsin a і arccos a 

пры a, роўным 0, ±
1
2

, ±
2

2
, ±

3
2

, ±1, і выра-

заў arctg a і arcctg a пры a, роўным 0, ±
3

3
, 

±1, ± 3  

[1]: глава 2, п. 2.6, 2.8

39
40
41
42

Найпрасцейшыя трыга-
наметрычныя ўраўненні 
sin x = a, cos x = a, tg x = a

4 Ведаць формулы для рашэння найпрасцей-
шых трыганаметрычных ураўненняў.
Умець рашаць найпрасцейшыя трыганаме-
трычныя ўраўненні і ўраўненні, якія зво-
дзяцца да іх (метадамі раскладання на мно-
жнікі, замены зменнай); аднародныя трыга-
наметрычныя ўраўненні

[1]: глава 3, п. 3.7, 3.8

43
44
45
46

Формулы прывядзення.
Прымяненне формул 
прывядзення да пераўт-
варэння выразаў і ра-
шэн ня трыганаметры-
чных ураўненняў

4 Ведаць формулы прывядзення. 
Умець вы конваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай фо-
рмул прывядзення; рашаць найпрасцейшыя 
трыганаметрычныя ўраўненні і ўраўненні, 
якія зводзяцца да іх (метадамі раскладання 
на множнікі, замены зменнай); аднародныя 
трыганаметрычныя ўраўненні

[1]: глава 2, п. 2.10;
[1]: глава 3, п. 3.7—
3.9

9

Працяг

1 2 3 4 5 6

47
48
49
50

Формулы складання. 
Прымяненне формул 
да пераўтварэння выра-
заў і рашэння трыгана-
метрычных ураўненняў

4 Ведаць формулы складання.
Умець выконваць тоесныя пераўтварэн-
ні трыганаметрычных выразаў з дапамо-
гай асноўных трыганаметрычных формул; 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметрычныя 
ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяцца да іх 
(метадамі раскладання на множнікі, замены 
зменнай); аднародныя трыганаметрычныя 
ўраўненні

[1]: глава 2, п. 2.11;
[1]: глава 3, п. 3.7—
3.9

51
52
53
54

Формулы двайнога 
аргумента. Прымянен-
не формул да пераўтва-
рэння выразаў і рашэн-
ня трыганаметрычных 
ураўненняў

4 Ведаць формулы двайнога вугла.
Умець выконваць тоесныя пераўтварэн-
ні трыганаметрычных выразаў з дапамо-
гай асноўных трыганаметрычных формул; 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметрычныя 
ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяцца да іх 
(метадамі раскладання на множнікі, замены 
зменнай); аднародныя трыганаметрычныя 
ўраўненні

[1]: глава 2, п. 2.12;
[1]: глава 3, п. 3.7—
3.9

55
56
57

Формулы пераўтварэн-
ня сумы (рознасці) тры-
ганаметрычных фун - 
к цый у здабытак. Пры-
мяненне формул да 
пераўтварэння выразаў 
і рашэння трыганаме-
трычных ураўненняў

3 Ведаць формулы пераўтварэння сумы (роз-
насці) у здабытак.
Умець выконваць тоесныя пераўтварэн-
ні трыганаметрычных выразаў з дапамо-
гай асноўных трыганаметрычных формул; 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметрычныя 
ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяцца да іх 
(метадамі раскладання на множнікі, замены 
зменнай); аднародныя трыганаметрычныя 
ўраўненні

[1]: глава 2, п. 2.13;
[1]: глава 3, п. 3.7—
3.9
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Працяг

1 2 3 4 5 6

58 Кантрольная работа 
«Пераўтварэнне трыга
наметрычных выразаў»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

59 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Пераўтварэнне трыга-
наметрычных выразаў»

1

Ступень з рацыянальным паказчыкам. Ступеневая функ цыя (25 г)

60 Корань n-й ступені з лі-
ку а

1 Ведаць і правільна прымяняць паняцці: ко-
рань n-й ступені з ліку а, паказчык ступені 
кораня.
Умець вылічаць корань n-й ступені з рэча-
існага ліку; рашаць ураўненні выгляду 
x an =

[2]: глава 1, п. 1.2

61
62

Асноўныя ўласцівасці 
кораня n-й ступені

2 Ведаць і правільна прымяняць формулы, 
якія выражаюць уласцівасці каранёў n-й 
ступені

[2]: глава 1, п. 1.3

63
64
65

Пераўтварэнне выразаў, 
якія змяшчаюць карані 
n-й ступені

3 Ведаць і правільна прымяняць формулы, 
якія выражаюць уласцівасці каранёў n-й 
ступені

[2]: глава 1, п. 1.4, 1.5

66
67

Ступень з рацыяналь-
ным паказчыкам

2 Ведаць і правільна прымяняць паняцце сту-
пені з рацыянальным паказчыкам.
Умець прадстаўляць корань n-й ступені 
ў выглядзе ступені з рацыянальным пака-
зчыкам і наадварот

[2]: глава 1, п. 1.8

1
1

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

68
69
70
71

Уласцівасці ступені 
з рацыянальным пака-
зчыкам. Пераўтварэнне 
выразаў, якія змяшча-
юць ступені з рацыяна-
льным паказчыкам

4 Ведаць уласцівасці ступеней з рацыяналь-
ным паказчыкам.
Умець спрашчаць выразы, якія змяшчаюць 
ступені з рацыянальным паказчыкам

[2]: глава 1, п. 1.9

72
73
74

Ступеневая функ цыя  
з рацыянальным пака-
зчыкам, уласцівасці 
і графік ступеневай 
функ цыі

3 Ведаць уласцівасці і графік ступеневай 
функ цыі.
Умець будаваць графікі ступеневых функ-

цый для y x a= , y x=
1
2, y x=

1
3  для a Z∈ , 

a ≠ 0  

[2]: глава 2, п. 1.11, 
1.12

75
76
77
78
79
80
81

Ірацыянальныя ўраў-
ненні

7 Ведаць асноўныя метады рашэння ірацыя-
нальных ураўненняў.
Умець рашаць ірацыянальныя ўраўненні

82 Кантрольная работа 
«Ступень з рацыяналь
ным паказчыкам. Сту
пеневая функ цыя» 

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

83
84

Карэкцыя ведаў па тэме 
«Ступень з рацыяналь-
ным паказчыкам. Сту-
пеневая функ цыя»

2
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1
2

10 клас
Базавы ўзровень 

Геаметрычны кампанент 
(56 г)

Вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі:
1. Шлыкаў, У. У. Геаметрыя : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання /  
У. У. Шлыкаў. — Мінск : Народная асвета, 2013.
2. Шлыков, В. В. Сборник задач по геометрии : учеб. пособие для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. 
обучения / В. В. Шлыков, Т. В. Валаханович. — Минск : Народная асвета, 2010.
3. Валаханович, Т. В. Дидактические материалы по геометрии : 10 класс : пособие для учителей учреждений общ. сред. 
образования с рус. яз. обучения / Т. В. Валаханович, В. В. Шлыков. — Минск : Аверсэв, 2015.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль
касць 
гадзін

Патрабаванні да ўзроўню  
падрыхтоўкі вучняў

Выкарыстоўваемы 
матэрыял вучэбных 

дапаможнікаў

1 2 3 4 5 6

Паўтарэнне (1 г)

1 Многавугольнікі 1

Уводзіны ў стэ рэа мет рыю (10 г)

2 Прадмет стэрэаметрыі. 
Прасторавыя целы. Мна - 
гаграннікі: куб, па ра-
лелепіпед, піраміда, 
прызма

1 Мець уяўленне аб прасторавых целах: куб, 
паралелепіпед, піраміда, прызма, прамая 
прызма, правільная прызма, правільная пі-
раміда

[1]: глава 1, § 1

3
4

Аксіёмы стэрэаметрыі 2 Ведаць аксіёмы.
Умець прымяняць аксіёмы для рашэння за-
дач

[1]: глава 1, § 2

1
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

5
6

Вынікі з аксіём 2 Ведаць аксіёмы і вынікі з іх.
Умець прымяняць аксіёмы і вынікі з іх для 
рашэння задач

[1]: глава 1, § 3

7
8
9

10

Пабудова сячэнняў мна-
гагранніка плоскасцю 
на падставе аксіём стэ-
рэаметрыі і вынікаў з іх

4 Умець будаваць найпрасцейшыя сячэнні 
мнагаграннікаў плоскасцю на падставе аксі-
ём і вынікаў з іх

[1]: глава 1, § 4

11 Кантрольная работа 
«Уводзіны ў стэ рэа мет
рыю»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

Паралельнасць прамых і плоскасцей (20 г)

12
13
14

Паралельныя прамыя 
ў прасторы

3 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэн-
не паралельных прамых.
Ведаць прыметы паралельнасці прамых. Ве-
даць уласцівасці паралельных прамых

[1]: глава 2, § 1 

15
16
17
18

Паралельнасць прамой 
і плоскасці

4 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэн-
не паралельных прамой і плоскасці.
Ведаць прымету паралельнасці прамой 
і плоскасці.
Ведаць уласцівасці паралельных прамой 
і плоскасці.
Умець будаваць сячэнні мнагаграннікаў 
плоскасцю на падставе тэарэм аб паралель-
насці прамой і плоскасці.

[1]: глава 2, § 2
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1
4

Працяг

1 2 3 4 5 6

Умець рашаць геаметрычныя задачы на 
доказ паралельнасці прамых і плоскасцей 
і вылічэнне

19
20
21

Скрыжавальныя пра-
мыя

3 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэн-
не скрыжавальных прамых.
Ведаць прымету скрыжавальных прамых.
Ведаць уласцівасці паралельных прамых, 
паралельных прамой і плоскасці, паралель-
ных плоскасцей.
Умець рашаць геаметрычныя задачы

[1]: глава 2, § 3

22
23
24
25

Вугал паміж прамымі 4 Ведаць паняцці вугла паміж паралельнымі 
прамымі, скрыжавальнымі прамымі, перпе-
ндыкулярнымі прамымі

[1]: глава 2, § 4

26
27
28
29

Паралельнасць плоска-
сцей

4 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэн-
не паралельных плоскасцей.
Ведаць прымету паралельнасці плоскасцей.
Ведаць уласцівасці паралельных плоска-
сцей.
Умець будаваць сячэнні мнагаграннікаў 
плоскасцю.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на до-
каз паралельнасці плоскасцей і вылічэнне 

[1]: глава 2, § 5

30 Кантрольная работа 
«Паралельнасць прамых 
і плоскасцей» 

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

1
5

Працяг

1 2 3 4 5 6

31 Карэкцыя ведаў па тэ-
ме «Паралельнасць пра-
мых і плоскасцей»

1

Перпендыкулярнасць прамых і плоскасцей (23 г)

32
33
34
35

Перпендыкулярнасць 
прамой і плоскасці

4 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэн-
ні перпендыкулярных прамых, перпендыку-
лярных прамой і плоскасці.
Ведаць прымету перпендыкулярнасці 
прамой і плоскасці.
Ведаць уласцівасці перпендыкулярных 
прамых, перпендыкулярных прамой і пло-
скасці.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на до-
каз і вылічэнне

[1]: глава 3, § 1

36
37
38
39
40
41

Перпендыкуляр і нахі-
леная. Адлегласць ад 
пункта да плоскасці

6 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэ-
нні перпендыкуляра да плоскасці; нахіленай 
да плоскасці; нахіленай паміж паралельны-
мі прамымі; адлегласці паміж паралельнымі 
прамой і плоскасцю; адлегласці паміж пара-
лельнымі плоскасцямі.
Ведаць тэарэму аб трох перпендыкулярах.
Умець знаходзіць адлегласць паміж дзвюма 
паралельнымі прамымі; паралельнымі 
прамой і плоскасцю; паралельнымі плоска-
сцямі.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на до-
каз і вылічэнне

[1]: глава 3, § 2
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1
6

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

42
43
44
45

Вугал паміж прамой 
і плоскасцю

4 Ведаць азначэнне вугла паміж прамой і пло-
скасцю.
Умець знаходзіць вугал паміж прамой і пло-
скасцю; рашаць геаметрычныя задачы на до-
каз і вылічэнне

[1]: глава 3, § 3

46
47
48
49
50
51
52

Двухгранны вугал. Пер-
пендыкулярнасць пло-
скасцей

7 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азна-
чэнні двухграннага вугла; лінейнага вугла 
двухграннага вугла; вугла паміж плоскас-
цямі; перпендыкулярных плоскасцей.
Ведаць прымету перпендыкулярнасці пло-
скасцей.
Умець знаходзіць вугал паміж дзвюма пло-
скасцямі.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на до-
каз і вылічэнне

[1]: глава 3, § 4

53 Кантрольная работа 
«Перпендыкулярнасць 
прамых і плоскасцей» 

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

54 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Перпендыкулярнасць 
прамых і плоскасцей»

1

Паўтарэнне (2 г)

55 Паралельнасць прамых 
і плоскасцей

1

56 Перпендыкулярнасць 
прамых і плоскасцей

1

1
7

10 клас 
Павышаны ўзровень (6 г на тыдзень, 210 г) 

Алгебраічны кампанент 
(140 г)

Вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі:
1. Алгебра : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. П. Кузняцова [і інш.] ; 
пад рэд. Л. Б. Шнепермана. — Мінск : Народная асвета, 2013.
2. Алгебра : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. П. Кузняцова [і інш.] ; 
пад рэд. Л. Б. Шнепермана. — Мінск : Народная асвета, 2013.
3. Зборнік задач па алгебры : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў, якія забяспечваюць атрыманне агул. сярэд. адукацыі, 
з беларус. мовай навучання / А. П. Кузняцова [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2012.
4. Алгебра 10 : самост. и контр. работы : тесты : в 4 вариантах : 1, 2 варианты : пособие для учителей учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2013, 2014.
5. Алгебра 10 : самост. и контр. работы : тесты : в 4 вариантах : 3, 4 варианты : пособие для учителей учреждений общ. 
сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2013, 2014.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль
касць 
гадзін

Патрабаванні да вынікаў  
вучэбнай дзейнасці вучняў  

Выкарыстоўва 
емы матэрыял 
вучэбных дапа

можнікаў

1 2 3 4 5 6

Паўтарэнне (4 г)

1
2

Выразы і іх пераўтварэнні 2 Умець прымяняць формулы скарочанага 
множання пры выкананні пераўтварэнняў 
выразаў, раскладваць на множнікі квадра-
тны трохчлен

3
4

Ураўненні і няроўнасці 2 Умець рашаць лінейныя ўраўненні, няроў-
насці, квадратныя ўраўненні, няроўнасці, 
прымяняць тэарэму Віета
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1
8

Працяг

1 2 3 4 5 6

Функ цыя (20 г)

5
6

Азначэнне лікавай функ цыі 
і спосабы яе задання (паўта-
рэнне)

2 Ведаць тэрміны і правільна выкарыстоў-
ваць паняцці: функ цыя лікавага аргумента, 
абсяг вызначэння, мноства значэнняў, нулі 
функ цыі, прамежкі знакапастаянства.
Умець знаходзіць абсяг вызначэння і мно-
ства значэнняў функ цыі, нулі функ цыі, 
прамежкі знакапастаянства

[1]: глава 1, 
п. 1.1;
[3], [4], [5]

7
8

Цотнасць і няцотнасць функ цыі. 
Перыядычнасць

2 Ведаць тэрміны і правільна выкарыстоў-
ваць паняцці: цотнасць і няцотнасць функ-
цыі; перыядычнасць.
Умець даследаваць функ цыю на цотнасць 
і няцотнасць па аналітычным заданні 
функ цыі і па графіку функ цыі

[1]: глава 1, 
п. 1.1;
[3], [4], [5]

9
10
11

Нарастанне і спаданне, пункты 
максімуму і мінімуму; максімум 
і мінімум, найбольшае і най-
меншае значэнні функ цыі на 
прамежку

3 Ведаць тэрміны і правільна выкарыстоў-
ваць паняцці: нарастанне і спаданне, пунк-
ты максімуму і мінімуму, максімум і міні-
мум функ цыі, найбольшае і найменшае 
значэнні функ цыі на прамежку.
Умець знаходзіць прамежкі нарастання 
і спадання, пункты максімуму і мінімуму, 
максімум і мінімум функ цыі, найбольшае 
і найменшае значэнні функ цыі на праме-
жку па аналітычным заданні функ цыі і па 
графіку функ цыі

[1]: глава 1, 
п. 1.1, 1.8, 
№ 1.101 (а, б), 
1.107;
п. 1.9 (с. 57—58), 
№ 1.114, 1.115, 
1.116 (1, 2), 
1.117 (1, 2);
п. 1.11, № 1.126, 
1.127 (1, 2);
[3], [4], [5]

1
9

Працяг

1 2 3 4 5 6

12
13

Складаная функ цыя. Адварот-
ная функ цыя

2 Мець уяўленне аб паняцці х: складаная 
функ цыя, адваротная функ цыя.
Умець будаваць графік функ цыі, адваро-
тнай зададзенай функ цыі

Матэрыял на 
Нацыянальным 
адукацыйным 
партале 
(www.adu.by)

14
15
16
17
18

Пераўтварэнні графікаў функ-
цыі, якія адпавядаюць аналітыч-
ным заданням функ цыі:  
y f x a= ±( ), y f x b= ±( ) , a b R, ∈ ; 

y kf x= ( ), y f mx= ( ), k m, > 0 , 
k m R, ∈ , y f x= − ( ), y f x= −( ), 
y f x= ( ) , y f x= (| |)

5 Умець выконваць пераўтварэнні графікаў 
у адпаведнасці з аналітычнымі заданнямі 
функ цый: y f x a= ±( ), y f x b= ±( ) , a b R, ∈ ; 

y kf x= ( ), y f mx= ( ), k m, > 0 , k m R, ∈ , 

y f x= − ( ), y f x= −( ), y f x= ( ) , y f x= (| |)   

з дапамогай пераўтварэнняў графіка функ-
цыі 

Матэрыял на 
Нацыянальным 
адукацыйным 
партале 
(www.adu.by)

19
20
21

Бясконца спадальная геаметрыч-
ная прагрэсія як функ цыя нату-
ральнага аргумента. Сума членаў 
бясконца спадальнай геаметрыч-
най прагрэсіі

3 Мець уяўленне аб паняцці: бясконца спада-
льная геаметрычная прагрэсія як функ цыя 
натуральнага аргумента.
Умець знаходзіць суму членаў бясконца 
спадальнай геаметрычнай прагрэсіі і пе ра-
водзіць бясконцы перыядычны дроб у звы-
чайны (выкарыстоўваючы суму бясконца 
спадальнай геаметрычнай прагрэсіі)

[2]: глава 1, 
п. 1.6, 1.7

22 Абагульненне вывучанага матэ
рыялу па тэме «Функ цыя»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

23 Кантрольная работа «Функ
цыя»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

[4], [5]

24 Карэкцыя ведаў па тэме «Функ-
цыя»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы
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2
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

Трыганаметрыя (65 г)

25 Адзінкавая акружнасць 1 Ведаць тэрміны і правільна выкарыстоў-
ваць паняцце «адзінкавая акружнасць»

[1]: глава 2, 
п. 2.2;
[3], [4], [5]

26 Градусная і радыянная мера ад-
вольных вуглоў

1 Ведаць адзінкі вымярэння вугла: градус, 
радыян.
Умець пераводзіць градусную меру вуглоў  
у радыянную і наадварот. Будаваць вуглы 
па іх зададзенай градуснай ці радыяннай 
меры

[1]: глава 2,  
п. 2.3;  
[3], [4], [5]

27
28
29 
30

Азначэнне сінуса, косінуса, тан-
генса, катангенса адвольнага ву-
гла

4 Ведаць тэрміны і правільна выкарыстоў-
ваць паняцці: сінус, косінус, тангенс, ката-
нгенс адвольнага вугла; лікавыя значэнні 
выразаў sin a, cos a, tg a, ctg a пры a, роў-

ным 0, 
π
6

, 
π
4

, 
π
3

, 
π
2

, p, 
3
2
π

, 2p (у выпадку 

існавання гэтых значэнняў).
Умець выкарыстоўваць адзінкавую акру-
жнасць для знаходжання значэнняў сінуса 
і косінуса зададзеных вуглоў; будаваць ву-
глы па зададзеным значэнні іх сінуса і ко-
сінуса

[1]: глава 2, 
п. 2.4, 2.5, 2.7; 
[3], [4], [5]

31
32
33

Суаносіны паміж сінусам, косі-
нусам, тангенсам і катангенсам 
аднаго і таго ж вугла (трыгана-
метрычныя тоеснасці)

3 Ведаць формулы суадносін паміж сінусам, 
косінусам, тангенсам і катангенсам аднаго 
і таго ж вугла. 
Умець выконваць тоесныя пераўтварэнні

[1]: глава 2,  
п. 2.9;  
[3], [4], [5]

2
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
асноўных трыганаметрычных тоеснасцей. 
Даказваць асноўныя трыганаметрычныя 
тоеснасці

34
35
36
37

Функцыі y = sin x і y = cos x. 
Іх уласцівасці і графікі

4 Ведаць уласцівасці функ цый y = sin x  
і y = cos x: абсяг вызначэння, мноства зна-
чэнняў, цотнасць, няцотнасць, перыядыч-
насць, нулі, прамежкі знакапастаянства, 
прамежкі нарастання і спадання, пункты 
мінімуму і максімуму, мінімумы, максі-
мумы.
Умець будаваць графікі трыганаметры-
чных функ цый y = sin x і y = cos x і вызна-
чаць іх уласцівасці.
Умець знаходзіць найменшы дадатны пе-
рыяд

[1]: глава 3,  
п. 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4;  
[3], [4], [5]

38
39
40
41

Функцыі y = tg x і y = ctgx.  
Іх уласцівасці і графікі

4 Ведаць уласцівасці функ цый y = tgx  
і y = ctgx: абсяг вызначэння, мноства зна-
чэнняў, цотнасць, няцотнасць, перыядыч-
насць, нулі, прамежкі знакапастаянства, 
прамежкі нарастання і спадання.
Умець будаваць графікі трыганаметрыч-
ных функ цый y = tg x і y = ctg x, вызначаць 
іх уласцівасці.
Умець знаходзіць найменшы дадатны 
перыяд

[1]: глава 3,  
п. 3.1, 3.2, 3.5, 
3.6;  
[3], [4], [5]
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42
43
44
45

Арксінус, арккосінус, арктангенс 
і арккатангенс ліку

4 Ведаць тэрміны і правільна прымяняць па-
няцці: арксінус, арккосінус, арктангенс 
і арккатангенс ліку; значэнні выразаў 

arcsin a і arccos a пры a, роўным 0, ±
1
2

,  

±
2

2
, ±

3
2

, ±1, і выразаў arctg a і arcctg a 

пры a, роўным 0, ±
3

3
, ±1, ± 3 .

Умець знаходзіць лікавыя значэнні выра-
заў, якія змяшчаюць адваротныя трыгана-
метрычныя функ цыі пры зададзеным аргу-
менце

[1]: глава 2,  
п. 2.6, 2.8;  
[3], [4], [5]

46
47
48

Адваротныя трыганаметрычныя 
функ цыі, іх уласцівасці і графікі

3 Ведаць тэрміны і правільна прымяняць 
па няцці адваротных трыганаметрычных 
функ цый.
Умець будаваць графікі адваротных тры-
ганаметрычных функ цый і прымяняць іх 
уласцівасці

49
50
51
52
53

Найпрасцейшыя трыганаметры-
чныя ўраўненні sinx = a, cosx = a, 
tgx = a, сtgx = a

5 Ведаць формулы для рашэння найпрасцей-
шых трыганаметрычных ураўненняў.
Умець рашаць найпрасцейшыя трыганаме-
трычныя ўраўненні і ўраўненні, якія пры-
водзяцца да іх (метадам замены зменнай, 
з выкарыстаннем асноўных трыганаметры-
чных тоеснасцей, формул прывядзення)

[1]: глава 3,  
п. 3.3, № 3.29, 
3.33, 3.36;  
п. 3.4, № 3.46, 
3.50, 3.53;  
п. 3.5, № 3.65, 
3.66;
п. 3.5, № 3.82,

2
3

Працяг
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3.83; п. 3.7, 3.8;
[3], [4], [5]

54 Абагульненне вывучанага матэ
рыялу па тэме «Трыганаметры
чныя функ цыі»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

55 Кантрольная работа «Трыгана
метрычныя функ цыі»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

[4], [5]

56 Карэкцыя ведаў па тэме «Трыга-
наметрычныя функ цыі»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

57 Рэзерв часу 1

58 
59
60

Формулы прывядзення. Пры-
мяненне формул да пераўтварэн-
ня выразаў і рашэн ня трыганаме-
трычных ураўнен няў

3 Ведаць формулы прывядзен ня. 
Умець выконваць тоесныя пераўтварэн ні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
формул прывядзен ня. 
Рашаць трыганаметрычныя ўраўнен ні 
з выкарыстан нем формул пры вя дзен ня

[1]: глава 2,
п. 2.10;
[3], [4], [5];
глава 3, п. 3.9, 
3.10;
[3], [4], [5]

61 
62 
63 
64

Формулы складан ня. Прымянен-
не формул складан ня да пераўт-
варэння выразаў і рашэння тры-
ганаметрычных ураўненняў

4 Ведаць формулы складання. 
Умець выкон ваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
формул складання. 
Рашаць трыганаметрычныя ўраўненні 
з выкарыстаннем формул складання

[1]: глава 2,
п. 2.11;
глава 3, п. 3.9,
3.10;
[3], [4], [5]

65 
66 
67 
68 
69

Формулы двайнога і палавінна-
га аргументаў. Прымяненне фо-
рмул да пераўтварэння выразаў 
і рашэння трыганаметрычных 
ураўненняў

5 Ведаць формулы двайнога і палавіннага 
аргументаў.
Умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
формул двайнога і палавіннага аргументаў.

[1]: глава 2,
п. 2.12;
глава 3, п. 3.9,
3.10;
[3], [4], [5]
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Рашаць трыганаметрычныя ўраўненні 
з выкарыстаннем формул двайнога і пала-
віннага аргументаў

70 
71 
72
73 
74

Формулы пераўтварэння сумы 
(рознасці) трыганаметрычных 
функ цый у здабытак і здабытку 
ў суму (рознасць). Прымяненне 
формул да пераўтварэння выра-
заў і рашэння трыганаметрыч-
ных ураўненняў

5 Ведаць формулы пераўтварэння сумы 
(рознасці) у здабытак і здабытку ў суму 
(рознасць). 
Умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
формулы пераўтварэння сумы (рознасці) 
у здабытак і здабытку ў суму (рознасць).
Рашаць трыганаметрычныя ўраўненні з да-
памогай формул пераўтварэння сумы (роз-
насці) у здабытак і здабытку ў суму (роз-
насць)

[1]: глава 2,
п. 2.13;
глава 3, п. 3.9, 
3.10;
[3], [4], [5]

75 
76
77

Пераўтварэнні трыганаметры-
чных выразаў

3 Умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
формул трыганаметрыі

[1]: глава 2,
п. 2.15;
[3], [4], [5]

78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85

Трыганаметрычныя ўраўненні 8 Умець рашаць розныя тыпы трыганаме-
трычных ураўненняў

[1]: глава 3,
п. 3.9, 3.10;
[3], [4], [5]

86 Абагульненне вывучанага матэ
рыялу па тэме «Трыганаметры
чныя выразы і ўраўненні»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

2
5
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1 2 3 4 5 6

87 Кантрольная работа «Трыгана
метрычныя выразы і ўраўненні»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

[4], [5]

88 Карэкцыя ведаў па тэме «Трыга-
наметрычныя выразы і ўраўне-
нні»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

89 Рэзерв часу 1

Ступень з рацыянальным паказчыкам. Ступеневая функ цыя (40 г)

90
91
92

Корань n-й ступені з ліку а
( n ≥ 2, n N∈ )

3 Ведаць тэрміны і правільна прымяняць па-
няцці: корань n-й ступені з ліку а, паказчык 
ступені кораня, падкарэнны выраз.
Умець вылічваць корань n-й ступені з рэ-
чаіснага ліку; рашаць ураўненні выгляду 
x an =

[2]: глава 1, 
п. 1.2

93
94
95
96
97
98

Асноўныя ўласцівасці кора-
ня n-й ступені. Пераўтварэнне 
выразаў, якія змяшчаюць карані 
n-й ступені.
Устараненне ірацыянальнасці 
ў назоўніку дробу

6 Ведаць формулы, якія выражаюць уласці-
васці каранёў n-й ступені.
Умець выносіць множнік з-пад кораня; 
ацэнь ваць значэнне кораня; спрашчаць 
выразы, якія змяшчаюць карані; устара-
няць ірацыянальнасць у назоўніку дробу, 
выкарыстоўваючы формулы a2 - b2, (a ± b)2, 
a3 ± b3

[2]: глава 1, 
п. 1.3—1.5

99
100
101
102
103
104

Ступень з рацыянальным пака-
зчыкам. Уласцівасці ступені 
з рацыянальным паказчыкам. 
Пераўтварэнне выразаў, якія 
змяшчаюць ступень з рацыяна-
льным паказчыкам

6 Ведаць паняцце ступені з рацыянальным 
паказчыкам, уласцівасці ступеней з рацы-
янальным паказчыкам; формулы, якія 
выражаюць уласцівасці ступеней.
Умець паказваць корань n-й ступені ў выг-
лядзе ступені з рацыянальным паказчы-

[2]: глава 1, 
п. 1.8—1.10;
глава 2, п. 2.1
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кам і наадварот; спрашчаць выразы, якія 
змяшчаюць карані і ступені з рацыяналь-
ным паказчыкам; параўноўваць ступені 
з рацыянальным паказчыкам 

105
106

Ступень з рэчаісным паказчыкам 2 Мець уяўленне аб ступені з рэчаісным 
паказчыкам

[2]: глава 2, 
п. 2.1

107 Абагульненне вывучанага матэ
рыялу па тэме «Ступень з рацы
янальным паказчыкам»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

108 Кантрольная работа «Ступень 
з рацыянальным паказчыкам»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

109 Карэкцыя ведаў па тэме «Сту-
пень з рацыянальным паказчы-
кам»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

110 Рэзерв часу 1

111
112
113
114
115

Ступеневая функ цыя з рацыяна-
льным паказчыкам y x= α ,  

α α∈ ≠Z , 0; y x=
1
α  α ∈N ; улас-

цівасці і графік ступеневай 
функ цыі

5 Ведаць уласцівасці і графік ступеневай 
функ цыі.
Умець будаваць графікі ступеневых функ-

цый y x= α, для α α∈ ≠Z , 0, y x=
1
α  для 

α ∈N .
Выконваць пераўтварэнні графікаў ступе-
невых функ цый

[2]: глава 1, 
п. 1.11, 1.12

116
117
118

Ірацыянальныя ўраўненні. 
Ірацыянальныя няроўнасці

10 Мець паняцце аб ірацыянальным ураў ненні.
Ведаць асноўныя метады рашэння ірацы-
янальных ураўненняў і няроўнасцей.

[2]: глава 1, 
п. 1.13—1.15

2
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119
120
121 
122
123
124
125

10 Умець рашаць ірацыянальныя ўраўненні, 
ірацыянальныя няроўнасці

[2]: глава 1, 
п. 1.13—1.15

126 Абагульненне вывучанага ма
тэрыялу па тэме «Ступеневая 
функ цыя»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

127 Кантрольная работа «Ступе
невая функ цыя»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

128 Карэкцыя ведаў па тэме «Ступе-
невая функ цыя»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

129 Рэзерв часу 1

Элементы камбінаторыкі (10 г)

130
131
132
133
134
135

Правілы камбінаторнага скла-
дання і множання. Перастаноў-
кі, размяшчэнні і спалучэнні без 
паўтарэнняў

6 Мець уяўленне аб камбінаторыцы як раз-
дзеле матэматыкі.
Ведаць паняцці: перастаноўка, размяшчэн-
не, спалучэнні без паўтарэнняў у мностве 
з n элементаў.
Умець знаходзіць колькасць перастановак, 
размяшчэнняў, спалучэнняў без паўтарэн-
няў у мностве з n элементаў.
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Рашаць простыя камбінаторныя задачы, 
у тым ліку прыкладныя

136
137
138
139

Біном Ньютана. Рашэнне камбі-
наторных задач

4 Мець уяўленне аб камбінаторыцы як раз-
дзеле матэматыкі.
Умець карыстацца даведачнай літаратурай 
пры рашэнні задач з прымяненнем форму-
лы бінома Ньютана

Паўтарэнне (1 г)

140 Трыганаметрыя 1

2
9

10 клас 
Павышаны ўзровень  

Геаметрычны кампанент 
(70 г)

Вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі:
1. Шлыкаў, У. У. Геаметрыя : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання /  
У. У. Шлыкаў. — Мінск : Народная асвета, 2013.
2. Шлыков, В. В. Сборник задач по геометрии : учеб. пособие для 10 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. 
обучения / В. В. Шлыков, Т. В. Валаханович. — Минск : Народная асвета, 2010.
3. Валаханович, Т. В. Дидактические материалы по геометрии : 10 класс : пособие для учителей общеобразоват.  
учреждений с рус. яз. обучения / Т. В. Валаханович, В. В. Шлыков. — Минск : Аверсэв, 2015.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль
касць 
гадзін

Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў
Выкарыстоўваемы 

матэрыял вучэб
ных дапаможнікаў

1 2 3 4 5 6

Паўтарэнне (1 г)

1 Многавугольнікі 1

Уводзіны ў стэ рэа мет рыю (15 г)

2
3

Прадмет стэрэаметрыі. 
Прасторавыя целы. Мна-
гаграннікі: куб, паралеле-
піпед, піраміда, прызма. 
Прамая прызма. Правіль-
ная прызма. Правільная 
піраміда

2 Мець уяўленне аб прасторавых целах.
Распазнаваць на чарцяжах, рысунках, у навако-
льным свеце прасторавыя целы; адлюстроўваць 
прасторавыя целы на клятчастай паперы 

[1]: глава 1, § 1 

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



3
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

4
5
6
7

Аксіёмы стэрэаметрыі. 
Вы нікі з аксіём

4 Ведаць аксіёмы і вынікі з іх.
Умець даказваць вынікі з аксіём, прымяняць аксі-
ёмы і вынікі з іх для рашэння задач на прынале-
жнасць пунктаў, прамых і плоскасцей

[1]: глава 1, § 2, 3 

8
9

10
11
12

Пабудова сячэнняў мна-
гагранніка плоскасцю на 
падставе аксіём стэрэаме-
трыі і вынікаў з іх

5 Умець будаваць сячэнні мнагаграннікаў плоска-
сцю на падставе аксіём і вынікаў з іх

[1]: глава 1, § 4 

13 Абагульненне вывучанага 
матэрыялу па тэме «Уво
дзіны ў стэ рэа мет рыю»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

14 Кантрольная работа 
«Уво дзіны ў стэ рэа мет
рыю»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

15 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Уводзіны ў стэ рэа мет-
рыю»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

16 Рэзерв часу 1

Паралельнасць прамых і плоскасцей (22 г)

17
18
19

Паралельныя прамыя 
ў прасторы. Азначэн-
не паралельных прамых 
і прымета паралельнасці 
прамых. Уласцівасці пара-
лельных прамых у пра-
сторы

3 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэнне 
паралельных прамых.
Ведаць прымету паралельнасці прамых.
Ведаць уласцівасці паралельных прамых.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на доказ 
паралельнасці прамых і вылічэнне.
Умець даказваць прымету паралельнасці прамых

[1]: глава 2, § 1

3
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

20
21
22
23

Паралельнасць прамой 
і плоскасці.
Прамая, паралельная пло-
скасці. Азначэнне і прыме-
та паралельнасці прамой 
і плоскасці. Тэарэма, адва-
ротная прымеце паралель-
насці прамой і плоскасці. 
Уласцівасць прамых, пара-
лельных плоскасці

4 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэнне 
паралельных прамой і плоскасці.
Ведаць прымету паралельнасці прамой і плос-
касці.
Ведаць уласцівасці паралельных прамой і плос-
касці.
Умець будаваць сячэнні мнагаграннікаў плоска-
сцю на падставе тэарэм аб паралельнасці прамой 
і плоскасці.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на доказ 
паралельнасці прамых і плоскасцей і вылічэнне.
Умець даказваць прымету паралельнасці прамой 
і плоскасці

[1]: глава 2, § 2

24
25
26

Скрыжальваныя прамыя. 
Азначэнне і прымета скры-
жавальных прамых

3 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэнне 
скрыжавальных прамых.
Ведаць прымету скрыжавальных прамых.
Умець будаваць сячэнні мнагаграннікаў плоска-
сцю на падставе тэарэм аб паралельнасці прамой 
і плоскасці.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на доказ 
і вылічэнне.
Умець даказваць прымету скрыжавальных 
прамых

[1]: глава 2, § 3

27
28
29
30

Вугал паміж прамымі 4 Ведаць паняцце вугла паміж прамымі.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на знахо-
джанне вугла паміж прамымі

[1]: глава 2, § 4
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3
2

Працяг

1 2 3 4 5 6

31
32
33
34

Паралельныя плоска-
сці. Азначэнне паралель-
ных плоскасцей. Прыме-
та паралельнасці плоска-
сцей. Тэарэма аб існаванні 
і адзінасці плоскасці, пара-
лельнай дадзенай, якая 
праходзіць праз дадзены 
пункт. 
Уласцівасці паралель-
ных прамых і плоскасцей 
у прасторы

4 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэнне 
паралельных плоскасцей.
Ведаць прымету паралельнасці плоскасцей.
Ведаць уласцівасці паралельных плоскасцей.
Умець будаваць сячэнні мнагаграннікаў плоска-
сцю на падставе тэарэм аб паралельнасці прамой 
і плоскасці.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на доказ 
паралельнасці прамых і плоскасцей і вылічэнне.
Умець даказваць прымету паралельнасці плоска-
сцей, тэарэму аб існаванні і адзінасці плоскасці, 
паралельнай дадзенай, якая праходзіць праз да-
дзены пункт

[1]: глава 2, § 5

35 Абагульненне вывучана
га матэрыялу па тэме 
«Паралельнасць прамых 
і плоскасцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

36 Кантрольная работа 
«Паралельнасць прамых 
і плоскасцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

37 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Паралельнасць прамых 
і плоскасцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

38 Рэзерв часу 1

3
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

Перпендыкулярнасць прамых і плоскасцей (28 г)

39
40
41
42

Прамая, перпендыкуляр-
ная плоскасці. Прыме-
та перпендыкулярнасці 
прамой і плоскасці. Тэарэ-
ма аб дзвюх паралельных 
прамых, адна з якіх перпе-
ндыкулярная плоскасці. 
Тэарэма аб дзвюх прамых, 
перпендыкулярных пло-
скасці

4 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэнні 
перпендыкулярных прамых, перпендыкулярных 
прамой і плоскасці.
Ведаць прымету перпендыкулярнасці прамой 
і плоскасці.
Ведаць уласцівасці перпендыкулярных прамых, 
перпендыкулярных прамой і плоскасці.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на доказ 
і вылічэнне.
Умець даказваць прымету перпендыкулярнасці 
прамой і плоскасці

[1]: глава 3, § 1

43
44

Перпендыкуляр і нахі-
леная. Тэарэмы аб даў-
жынях перпендыкуляра, 
нахіленых і праекцый гэ-
тых нахіленых

2 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэн-
ні перпендыкуляра да плоскасці; нахіленай да 
плоскасці.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на доказ 
і вылічэнне

[1]: глава 3, § 2

45
46
47
48
49
50

Тэарэма аб трох перпен-
дыкулярах. Адлегласць па - 
між фігурамі. Адлегласць 
ад пункта да плоскасці. 
Адлегласць паміж пара-
лельнымі прамой і пло-
скасцю. Адлегласць паміж 
паралельнымі плоскас-
цямі

6 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэнні 
адлегласці паміж паралельнымі прамымі; адле-
гласці паміж паралельнымі прамой і плоскасцю; 
адлегласці паміж паралельнымі плоскасцямі; ад-
легласці паміж скрыжавальнымі прамымі.
Ведаць тэарэму аб трох перпендыкулярах. 
Умець знаходзіць адлегласць паміж дзвюма пара-
лельнымі прамымі; паралельнымі прамой і пло-
скасцю; паралельнымі плоскасцямі; скрыжа-
вальнымі прамымі.

[1]: глава 3, § 2
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3
4

Працяг

1 2 3 4 5 6

Умець рашаць геаметрычныя задачы на доказ 
і вылічэнне.
Умець даказваць тэарэму аб трох перпендыку-
лярах

51
52
53
54

Вугал паміж прамой і пло-
скасцю.
Азначэнне вугла паміж 
прамой і плоскасцю 

4 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэнне 
вугла паміж прамой і плоскасцю.
Умець знаходзіць вугал паміж прамой і плоска-
сцю.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на доказ 
і вылічэнне

[1]: глава 3, § 3

55
56
57
58
59
60
61
62

Двухранны вугал. Ліней-
ны вугал двухграннага 
вугла. Мера двухграннага 
вугла. Вугал паміж пло-
скасцямі.
Перпендыкулярныя плос-
касці. Азначэнне перпен-
дыкулярных плоскасцей. 
Прымета перпендыкуляр-
насці плоскасцей і тэарэ-
ма, адваротная прымеце. 
Тэарэмы аб сувязі паміж 
паралельнасцю і перпен-
дыкулярнасцю прамых 
і плоскасцей. 
Уласцівасці перпендыку-
лярных прамых і плоска-
сцей

8 Ведаць і правільна выкарыстоўваць азначэнні 
двухграннага вугла; лінейнага вугла двухгран-
нага вугла; перпендыкулярных плоскасцей; вугла 
паміж плоскасцямі.
Ведаць прымету перпендыкулярнасці плоска-
сцей.
Ведаць уласцівасці перпендыкулярных плоска-
сцей.
Умець знаходзіць вугал паміж дзвюма плоска-
сцямі.
Умець рашаць геаметрычныя задачы на доказ 
і вылічэнне.
Умець даказваць прымету перпендыкулярнасці 
плоскасцей

[1]: глава 3, § 4

3
5

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

63 Абагульненне вывучана
га матэрыялу па тэме 
«Перпендыкулярнасць 
прамых і плоскасцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

64 Кантрольная работа 
«Пер пендыкулярнасць пра
мых і плоскасцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

65 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Перпендыкулярнасць 
прамых і плоскасцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме.
Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

66 Рэзерв часу 1

Паўтарэнне (4 г)

67
68

Паралельнасць прамых 
і плоскасцей

2 Сістэматызаваць веды па вывучанай тэме [1]: глава 2

69
70

Перпендыкулярнасць пра-
мых і плоскасцей

2 Сістэматызаваць веды па вывучанай тэме [1]: глава 3
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3
6

11 клас 
Базавы ўзровень (4 г на тыдзень, 140 г) 

Алгебраічны кампанент  
(84 г)

Вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі:
1. Алгебра : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. П. Кузняцова [і інш.] ; 
пад рэд. Л. Б. Шнепермана. — Мінск : Народная асвета, 2013.
2. Зборнік задач па алгебры : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 
А. П. Кузняцова [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2011.
3. Алгебра 11 : самост. и контр. работы : тесовые задания : в 4 вариантах : 1, 2 варианты : пособие для учителей учре-
ждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2014.
4. Алгебра 11 : самост. и контр. работы : тестовые задания : в 4 вариантах : 3, 4 варианты : пособие для учителей учре-
ждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2014.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль
касць 
гадзін

Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў
Выкарыстоўваемы 

матэрыял вучэб
ных дапаможнікаў

1 2 3 4 5 6

Абагульненне паняцця ступені. Паняцце лагарыфма ліку (7 г)

1
2
3

Ступень з рацыянальным 
паказчыкам. Уласцівасці 
ступені з рацыянальным 
паказчыкам

3 Ведаць азначэнне і ўласцівасці ступені з рацы-
янальным паказчыкам

П. 1.8, 1.9

4 Ступень з ірацыянальным 
паказчыкам

1 Мець уяўленне аб ступені з ірацыянальным пака-
зчыкам

П. 2.1

5
6
7

Азначэнне лагарыфма 
ліку. Асноўная лагарыфмі-
чная тоеснасць

3 Ведаць азначэнне лагарыфма ліку, асноўную ла-
гарыфмічную тоеснасць;
умець прымяняць асноўную лагарыфмічную 
тоес насць для спрашчэння выразаў

П. 2.5

3
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

Паказальная функ цыя (20 г)

8
9

10
11
12

Працэсы паказальнага на - 
растання і паказальнага 
спадання. Паказальная 
функ цыя. Уласцівасці па-
казальнай функ цыі. Ра-
шэнне задач на прымяне-
нне ўласцівасцей паказа-
льнай функ цыі

5 Ведаць азначэнне і ўласцівасці паказальнай 
функ цыі;
мець уяўленне аб паказальнай функ цыі як матэ-
матычнай мадэлі, якая знаходзіць шырокае пры-
мяненне пры вывучэнні працэсаў і з’яў навако-
льнага свету (радыеактыўны распад рэчыва, рост 
калоніі бактэрый);
умець: 
будаваць графікі паказальнай функ цыі з розны-
мі асновамі;
прымяняць уласцівасці і графікі паказальнай 
функ цыі з рознымі асновамі для параўнання зна-
чэнняў паказальнай функ цыі, для вызначэння 
мноства значэнняў, найбольшага і найменшага 
значэнняў

П. 2.2

13
14
15
16
17
18
19

Паказальныя ўраўненні 7 Ведаць метады рашэння паказальных ураў-
ненняў; 
умець: 
рашаць паказальныя ўраўненні на падставе ўлас-
цівасцей паказальнай функ цыі, з дапамогай рас-
кладання на множнікі, заменай зменнай;
рашаць аднародныя паказальныя ўраўненні

П. 2.3

20
21
22
23

Паказальныя няроўнасці 6 Ведаць метады рашэння паказальных няроўнас-
цей;
умець: 
рашаць паказальныя няроўнасці на падставе ўлас -

П. 2.4
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3
8

Працяг

1 2 3 4 5 6

24
25

цівасцей паказальнай функ цыі з дапамогай рас-
кладання на множнікі, заменай зменнай;
рашаць аднародныя паказальныя няроўнасці

26 Кантрольная работа № 1 
«Паказальная функ цыя»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

27 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Паказальная функ цыя»

1

Лагарыфмічная функ цыя (30 г)

28
29
30
31
32
33
34

Уласцівасці лагарыфмаў 7 Ведаць уласцівасці лагарыфмаў: лагарыфм зда-
бытку, дзелі, ступені; формулу пераходу ад лага-
рыфма з адной асновай да лагарыфма з другой 
асновай; азначэнне дзесятковага лагарыфма;
умець прымяняць уласцівасці лагарыфмаў пры 
спрашчэнні выразаў

П. 2.6

35
36
37
38
39

Лагарыфмічная функ цыя. 
Уласцівасці лагарыфміч-
най функ цыі

5 Ведаць азначэнне і ўласцівасці лагарыфмічнай 
функ цыі;
умець: 
будаваць графікі лагарыфмічнай функ цыі з роз-
нымі асновамі;
прымяняць уласцівасці і графікі лагарыфмічнай 
функ цыі з рознымі асновамі для параўнання зна-
чэнняў лагарыфмічнай функ цыі, для знаходжан-
ня абсягу вызначэння і мноства значэнняў, най-
большага і найменшага значэнняў 

П. 2.7

40
41

Лагарыфмічныя ўраў - 
нен ні

6 Ведаць метады рашэння лагарыфмічных ураў-
ненняў; 

П. 2.8

3
9

Працяг

1 2 3 4 5 6

42
43
44
45

6 умець рашаць лагарыфмічныя ўраўненні на пад-
ставе ўласцівасцей лагарыфмічнай функцыі, з да-
памогай раскладання на множнікі, заменай змен-
най

46
47

Сістэмы лагарыфмічных 
ураўненняў

2 Умець рашаць сістэмы лагарыфмічных ураў-
ненняў

48
49
50
51
52
53
54

Лагарыфмічныя няроў-
насці

7 Ведаць метады рашэння лагарыфмічных няроў-
насцей;
умець рашаць лагарыфмічныя няроўнасці

П. 2.9

55 Абагульненне вывучанага 
матэрыялу па тэме «Лага-
рыфмічная функцыя»

1

56 Кантрольная работа № 2 
«Лагарыфмічная функ
цыя»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

57 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Лагарыфмічная функ-
цыя» 

1

Паўтарэнне (27 г)
58
59
60

Лікі і вылічэнні. Выразы 
і іх пераўтварэнні

6 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы
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4
0

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

61
62
63

64
65
66
67
68
69
70

Ураўненні і няроўнасці 
(лінейныя, квадратныя, 
паказальныя, лагарыфмі-
чныя)

7 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

Функцыі, уласцівасці 

і графікі y
k
x

k= ≠ ,( )0   

y x= 3, y x= , y x= ,  

y ax bx c= + +2 , y ax= , 
y ba= log

9 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

82
83

Кантрольная работа № 3
«Выніковае паўтарэнне»

2 Устанавіць ступень засваення матэрыялу вучнямі

84 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Выніковае паўтарэнне» 

1

4
1

11 клас 
Базавы ўзровень 

Геаметрычны кампанент 
(47 г + 9 г паўтарэння)

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль
касць 
гадзін

Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў
Выкарыстоўваемы 

матэрыял вучэб
ных дапаможнікаў

1 2 3 4 5 6

Мнагаграннікі (10 г)

1
2
3

Уласцівасці прызмы, пра-
вільнай прызмы, парале-
лепіпеда. Плошча бака-
вой і поўнай паверхняў 
прызмы

3 Ведаць азначэнні прызмы, прамой прызмы, 
правільнай прызмы, паралелепіпеда, куба, ды-
яганальнага сячэння прызмы;
ведаць уласцівасці прызмы, прамой прызмы, 
правільнай прызмы, паралелепіпеда, прамаву-
гольнага паралелепіпеда, куба; 
ведаць формулы плошчы бакавой паверхні 
прамой прызмы.
Умець:
прымяняць формулы плошчы паверхні прамой 
прызмы да рашэння задач;
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні 
прамой прызмы, плошчы бакавой паверхні;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылі-
чэнне з выкарыстаннем вядомых уласцівасцей 
прызмы

Глава 1, § 1, 2
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4
2

Працяг

1 2 3 4 5 6

4
5
6
7

Уласцівасці правільнай пі-
раміды. Плошча бакавой 
і поўнай паверхняў піра-
міды. Усечаная піраміда

4 Ведаць азначэнні піраміды, усечанай піраміды, 
дыяганальнага сячэння піраміды;
ведаць уласцівасці правільнай піраміды;
ведаць формулы плошчы бакавой паверхні праві-
льнай піраміды.
Умець:
прымяняць формулы плошчы паверхні правіль-
най піраміды да рашэння задач;
выводзіць формулы плошчы бакавой паверхні 
правільнай піраміды;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэн-
не з выкарыстаннем вядомых уласцівасцей пі-
раміды

Глава 1, § 3

8 Правільныя мнагаграннікі 1 Мець уяўленне аб правільных мнагагранніках Глава 1, § 4

9 Кантрольная работа № 1 
«Мнагаграннікі»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні і на-
выкі на практыцы

10 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Мнагаграннікі»

1

Аб’ём мнагаграннікаў (20 г)

11
12
13
14

Аб’ём цела. Аб’ём прама-
вугольнага паралелепіпе-
да

4 Ведаць формулы аб’ёму паралелепіпеда.
Умець:
прымяняць формулу аб’ёму паралелепіпеда 
да рашэння задач;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылі-
чэн не

Глава 2, § 1

4
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

15
16
17
18
19
20

Аб’ём прызмы 6 Ведаць формулы аб’ёму прызмы.
Умець:
прымяняць формулу аб’ёму прызмы да ра шэння 
задач;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылі-
чэнне

Глава 2, § 3

21
22
23
24
25
26
27
28

Аб’ём піраміды 8 Ведаць формулы аб’ёму піраміды.
Умець:
прымяняць формулу аб’ёму піраміды да ра шэння 
задач;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылі-
чэнне

Глава 2, § 4

29 Кантрольная работа № 2 
«Аб’ём мнагаграннікаў»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

30 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Аб’ём мнагаграннікаў»

1

Целы вярчэння (17 г)

31
32
33
34
35

Сфера і шар. Плошча сфе-
ры. Аб’ём шара

5 Ведаць азначэнні сферы, шара, радыуса, хорды, 
дыяметра сферы (шара), датычнай плоскасці 
да сферы (шара);
ведаць формулы плошчы сферы, аб’ёму шара;
мець уяўленне аб сячэнні сферы і шара плоскас-
цю;
умець знаходзіць плошчу сферы і аб’ём шара, 
рашаць задачы на доказ і вылічэнне

Глава 3, § 1, 4
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4
4

Працяг

1 2 3 4 5 6

36
37
38
39
40

Цыліндр. Плошча бакавой 
і поўнай паверхняў цылі-
ндра. Аб’ём цыліндра

5 Ведаць азначэнні цыліндра, восевага сячэння цы-
ліндра; 
ведаць формулы плошчы бакавой і поўнай па-
верх ні цыліндра, аб’ёму цыліндра; 
мець уяўленне аб восевым сячэнні цыліндра; 
сячэнні, паралельным і перпендыкулярным восі 
цыліндра; разгортцы бакавой паверхні цыліндра.
Умець:
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні 
цыліндра; 
знаходзіць плошчу бакавой і поўнай паверхняў 
цыліндра, аб’ём цыліндра, рашаць задачы на до-
каз і вылічэнне

Глава 3, § 2

41
42
43
44
45

Конус. Плошча бакавой 
і поўнай паверхняў кону-
са. Аб’ём конуса. 
Усечаны конус

5 Ведаць азначэнні конуса, восевага сячэння кону-
са, усечанага конуса; 
ведаць формулы плошчы бакавой і поўнай 
паверх ні конуса, аб’ёму конуса; 
мець уяўленне аб восевым сячэнні конуса і сячэн-
ні, перпендыкулярным восі конуса; разгортцы 
бакавой паверхні конуса.
Умець:
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні 
конуса;
знаходзіць плошчу бакавой і поўнай паверхняў 
конуса, аб’ём конуса, рашаць задачы на доказ 
і вылічэнне

Глава 3, § 3

46 Кантрольная работа № 3 
«Целы вярчэння»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні і на-
выкі на практыцы

4
5

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

47 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Целы вярчэння»

1

Паўтарэнне (9 г)
48 Перпендыкуляр і нахіле-

ная да плоскасці. Трох-
вугольнік. Прамавуголь-
ны трохвугольнік. Раўна-
бедраны трохвугольнік.
Адносіны паміж фігурамі

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

49
50

Акружнасць і круг. Акру-
жнасць і прамая. Акру-
жнасць і дзве прамыя. 
Акружнасць і трохвуго-
льнік

2 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

51
52

Чатырохвугольнік. Трапе-
цыя. Ромб. Паралелаграм. 
Прамавугольнік. Квадрат.
Акружнасць і чатырохву-
гольнік

2 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

53
54

Плошча фігур: прызмы, 
піраміды, цыліндра, ко-
нуса, усечанай піраміды 
і ўсечанага конуса, сферы

2 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

55
56

Аб’ём цел: паралелепіпе-
да, прызмы, піраміды, цы-
ліндра, конуса, усечанай 
піраміды і ўсечанага ко-
нуса, шара

2 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы
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4
6

11 клас 
Павышаны ўзровень (6 г на тыдзень, 210 г) 

Алгебраічны кампанент (4 г на тыдзень, 140 г)

Вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі:
1. Алгебра : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / А. П. Кузняцова [і інш.] ; 
пад рэд. Л. Б. Шнепермана. — Мінск : Народная асвета, 2013.
2. Зборнік задач па алгебры : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 
А. П. Кузняцова [і інш.]. — Мінск : Нац. ін-т адукацыі, 2011.
3. Алгебра 11 : самост. и контр. работы : тесовые задания : в 4 вариантах : 1, 2 варианты : пособие для учителей учре-
ждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2014.
4. Алгебра 11 : самост. и контр. работы : тестовые задания : в 4 вариантах : 3, 4 варианты : пособие для учителей учре-
ждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / Е. П. Кузнецова [и др.]. — Минск : Аверсэв, 2014.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль
касць 
гадзін

Мэты вывучэння тэмы
Выкарыстоўваемы 

матэрыял вучэб
ных дапаможнікаў

1 2 3 4 5 6

Абагульненне паняцця ступені. Паняцце лагарыфма ліку (7 г)

1
2

Ступень з рацыянальным 
паказчыкам. Уласцівасці 
ступені з рацыянальным 
паказчыкам

2 Ведаць азначэнне і ўласцівасці ступені з рацы-
янальным паказчыкам

П. 1.8, 1.9

3
4

Ступень з ірацыянальным 
паказчыкам

2 Ведаць азначэнне і ўласцівасці ступені з ірацы-
янальным паказчыкам

П. 2.1

5
6
7

Азначэнне лагарыфма ліку. 
Асноўная лагарыфміч ная 
тоеснасць

3 Ведаць азначэнне лагарыфма ліку, асноўную ла-
гарыфмічную тоеснасць.
Умець прымяняць асноўную лагарыфмічную то-
еснасць для спрашчэння выразаў

П. 2.5

4
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

Паказальная функ цыя (20 г)

8
9

10
11

Працэсы паказальнага 
нарастання і паказальна-
га спадання. Паказаль-
ная функ цыя. Уласціва-
сці паказальнай функ цыі. 
Рашэнне задач на пры-
мяненне ўласцівасцей 
паказальнай функ цыі

4 Ведаць азначэнне і ўласцівасці паказальнай 
функ цыі;
мець уяўленне аб паказальнай функ цыі як матэ-
матычнай мадэлі, якая знаходзіць шырокае пры-
мяненне пры вывучэнні працэсаў і з’яў навако-
льнага свету (радыеактыўны распад рэчыва, рост 
калоніі бактэрый).
Умець: 
будаваць графікі паказальнай функ цыі з розны-
мі асновамі;
прымяняць уласцівасці і графікі паказальнай 
функ цыі з рознымі асновамі для параўнання зна-
чэнняў паказальнай функ цыі, для вызначэння 
мноства значэнняў, найбольшага і найменшага 
значэнняў

П. 2.2

12
13
14
15

Паказальныя ўраўненні 4 Ведаць метады рашэння паказальных ураўнен-
няў.
Умець: 
рашаць паказальныя ўраўненні на падставе ўла-
сцівасцей паказальнай функ цыі, з дапамогай рас-
кладання на множнікі, заменай зменнай;
рашаць аднародныя паказальныя ўраўненні

П. 2.3

16
17

Сістэмы паказальных ураў- 
ненняў

2 Умець рашаць сістэмы паказальных ураўненняў
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4
8

Працяг

1 2 3 4 5 6

18
19
20
21

Паказальныя няроўнасці 4 Ведаць метады рашэння паказальных няроўна-
сцей.
Умець:
рашаць паказальныя няроўнасці на падставе ўла-
сцівасцей паказальнай функ цыі з дапамогай рас-
кладання на множнікі, заменай зменнай;
рашаць аднародныя паказальныя няроўнасці

П. 2.4

22
23

Сістэмы паказальных ня-
роў насцей

2 Умець рашаць сістэмы паказальных няроўнасцей

24
25

Нестандартныя ўраўненні 
і няроўнасці, задачы інтэ-
граванага характару

2 Умець выкарыстоўваць прыёмы пошуку і рашэ-
ння нестандартных ураўненняў і няроўнасцей

П. 2.2—2.4

26 Кантрольная работа № 1 
«Паказальная функ цыя»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

27 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Паказальная функ цыя»

1

Лагарыфмічная функ цыя (35 г)

28
29
30
31
32
33
34

Уласцівасці лагарыфмаў 7 Ведаць уласцівасці лагарыфмаў: лагарыфм зда-
бытку, дзелі, ступені; формулу пераходу ад лага-
рыфма з адной асновай да лагарыфма з другой 
асновай; азначэнне дзесятковага лагарыфма.
Умець прымяняць уласцівасці лагарыфмаў пры 
спрашчэнні выразаў

П. 2.6

4
9

Працяг

1 2 3 4 5 6

35
36
37
38
39

Лагарыфмічная функ цыя. 
Уласцівасці лагарыфмі-
чнай функ цыі

5 Ведаць азначэнне і ўласцівасці лагарыфмічнай 
функ цыі.
Умець: 
будаваць графікі лагарыфмічнай функ цыі з роз-
нымі асновамі;
прымяняць уласцівасці і графікі лагарыфмічнай 
функ цыі з рознымі асновамі для параўнання зна-
чэнняў лагарыфмічнай функ цыі, для знаходжан-
ня абсягу вызначэння і мноства значэнняў, най-
большага і найменшага значэнняў

П. 2.7

40
41
42
43
44
45

Лагарыфмічныя ўраў-
ненні

6 Ведаць метады рашэння лагарыфмічных ураў-
ненняў.
Умець рашаць лагарыфмічныя ўраўненні на 
падставе ўласцівасцей лагарыфмічнай функ цыі, 
з дапамогай раскладання на множнікі, заменай 
змен най

П. 2.8

46
47

Сістэмы лагарыфмічных 
ураўненняў

2 Умець рашаць сістэмы лагарыфмічных ураўнен-
няў

48
49
50
51
52
53
54

Лагарыфмічныя няроў-
насці

7 Ведаць метады рашэння лагарыфмічных няроў-
насцей.
Умець рашаць лагарыфмічныя няроўнасці

П. 2.9

55
56

Сістэмы лагарыфмічных 
няроўнасцей

2 Умець рашаць сістэмы лагарыфмічных няроў-
насцей

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



5
0

Працяг
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57
58
59
60

Нестандартныя ўраўненні 
і няроўнасці, задачы інтэ-
граванага характару

4 Умець выкарыстоўваць прыёмы пошуку і рашэн-
ня нестандартных ураўненняў і няроўнасцей

П. 2.5—2.9

61 Кантрольная работа № 2 
«Лагарыфмічная функ
цыя»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

62 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Лагарыфмічная функ-
цыя» 

1

Вытворная (26 г)

63
64

Вытворная, фізічны сэнс 
вытворнай, геаметрычны 
сэнс вытворнай

2 Ведаць фізічны і геаметрычны сэнс вытворнай П. 1.3—1.6

65 Вытворныя функ цый:  
y c= , y ax b= + ,

y ax bx c= + +2 , y
k
x

= ,

y x n Nn= ∈,   

1 Ведаць вытворныя функ цый: y c= , y ax b= + ,

y ax bx c= + +2 , y
k
x

= , y x n Nn= ∈,  .

Умець прымяняць атрыманыя веды для знахо-
джання вытворных функ цый

П. 1.3—1.6

66
67
68

Правілы знаходжання 
вытворных : ( ) ,cf cf′ = ′
( ) ,f g f g+ ′ = ′ + ′
( ) ,fg f g fg′ = ′ + ′

f
g

f g fg
g






′

= ′ ′−
2

3 Ведаць правілы знаходжання вытворнай сумы, 
рознасці, здабытку, дзелі функ цый. 
Умець знаходзіць вытворную функ цыі па праві-
лах знаходжання вытворных

П. 1.7

5
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

69
70
71
72

Сувязь паміж знакам 
вытворнай функ цыі і яе 
нарастаннем ці спаданнем

4 Ведаць сувязь паміж нарастаннем (спаданнем) 
функ цыі і знакам яе вытворнай.
Умець вызначаць прамежкі манатоннасці, пу-
нкты экстрэмума, экстрэмумы функ цыі

П. 1.8—1.9

73
74
75
76

Ураўненне датычнай да 
графіка функ цыі

4 Умець складаць ураўненне датычнай да графіка 
функ цыі

П. 1.6

77
78
79
80

Знаходжанне найбольша-
га і найменшага значэнняў 
функ цыі на прамежку

4 Умець рашаць задачы на знаходжанне найболь-
шага і найменшага значэнняў функ цыі на пра-
межку

П. 1.11—1.12

81
82
83
84
85
86

Прымяненне вытворнай 
да даследавання функ-
цый, рашэння ўраўненняў 
і няроўнасцей

6 Умець выкарыстоўваць вытворную пры даследа-
ванні функ цый і пабудове графікаў, прымяняць 
атрыманыя веды пры рашэнні задач практычнай 
накіраванасці

П. 1.10

87 Кантрольная работа № 3 
«Вытворная»

1

88 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Вытворная» 

1

Элементы тэорыі імавернасцей (12 г)

89
90
91

Імавернасныя, немагчы-
мыя і выпадковыя падзеі. 
Аперацыі над падзеямі. 

4 Ведаць віды выпадковых велічынь.
Умець рабіць аперацыі аб’яднання, перасячэння, 
дапаўнення з выпадковымі падзеямі
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Працяг
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92 Элементарныя падзеі. Ча-
стата падзеі

93
94
95

Класічнае азначэнне іма-
вернасці. Паняцце аб ге-
аметрычнай імавернасці

3 Ведаць азначэнне імавернасці.
Умець вылічваць імавернасці выпадковых па-
дзей, карыстаючыся класічным і геаметрычным 
азначэннем імавернасці

96
97
98
99

100

Формула складання вера-
годнасцей. Верагоднасць 
здабытку незалежных 
падзей. Выпадковыя велі-
чыні. Матэматычнае чака-
нне выпадковай велічыні. 
Выбарачныя характары-
стыкі

5 Ведаць метады рашэння класічных і сучасных 
імавернасных прыкладных задач.
Умець:
знаходзіць імавернасці сумы, здабытку выпадко-
вых падзей; карыстацца формулай поўнай вера-
годнасці;
вылічваць матэматычнае чаканне выпадковай 
велічыні і выбарачнае сярэдняе па зададзенай 
выбарцы;
прымяняць атрыманыя веды пры рашэнні задач 
практычнай накіраванасці

Паўтарэнне (40 г)

101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

Лікі і вылічэнні. Выразы 
і іх пераўтварэнні

10 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў па 
тэме

5
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

111
112
113
114
115
116
117
118
119

Ураўненні і няроўнасці 
(лінейныя, квадратныя, 
паказальныя, лагарыфміч-
ныя)

9 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў 
па тэме

120 Кантрольная работа № 4
«Выніковае паўтарэнне»

1 Устанавіць ступень засваення матэрыялу вучнямі

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135

Функцыі, уласцівасці 

і графікі: y
k
x

k= ≠ ,( )0   

y x= 3, y x= , y x= ,  

y ax bx c= + +2 , y ax= , 
y xa= log

15 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў 
па тэме
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136
137

Кантрольная работа № 5
«Выніковае паўтарэнне»

2 Устанавіць ступень засваення матэрыялу вучнямі 
алгебраічнага і геаметрычнага кампанентаў

138
139
140

Рэзерв часу 3

Заканчэнне

5
5

11 клас
Павышаны ўзровень (6 г на тыдзень, 210 г) 

Геаметрычны кампанент (2 г на тыдзень, 70 г)

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль
касць 
гадзін

Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў
Выкарыстоўваемы 

матэрыял вучэб
ных дапаможнікаў

1 2 3 4 5 6

Мнагаграннікі (16 г)

1 Паняцце мнагагранніка. 
Выпуклыя мнагаграннікі

1 Ведаць азначэнні выпуклага мнагагранніка Глава 1, § 1

2
3
4
5

Уласцівасці прызмы, пра-
вільнай прызмы, парале-
лепіпеда. Плошча бака-
вой і поўнай паверхняў 
прызмы

4 Ведаць азначэнні прызмы, прамой прызмы, 
правільнай прызмы, паралелепіпеда, куба, дыя-
ганальнага сячэння прызмы;
ведаць уласцівасці прызмы, прамой прызмы, 
правільнай прызмы, паралелепіпеда, прамаву-
гольнага паралелепіпеда, куба; 
ведаць формулы плошчы бакавой паверхні пры-
змы.
Умець:
прымяняць формулы плошчы паверхні прамой 
прызмы да рашэння задач;
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні 
прамой прызмы, плошчы бакавой паверхні;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылі-
чэнне з выкарыстаннем вядомых уласцівасцей 
прызмы

Глава 1, § 2

6 Уласцівасці правільнай пі-
раміды

1 Ведаць азначэнні піраміды, правільнай піраміды;
ведаць уласцівасці правільнай піраміды

Глава 1, § 3
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Працяг

1 2 3 4 5 6

7
8

Уласцівасці піраміды з роў - 
нымі ці роўна нахіленымі 
бакавымі рэбрамі. Уласці-
васці піраміды з роўнымі 
вышынямі бакавых гра-
ней, апушчанымі з вяршы-
ні піраміды, ці роўна нахі-
ленымі бакавымі гранямі

2 Ведаць уласцівасці піраміды з роўнымі ці роў-
на нахіленымі бакавымі рэбрамі; піраміды з роў-
нымі вышынямі бакавых граней, апушчанымі 
з вяршыні піраміды, ці роўна нахіленымі бака-
вымі гранямі

Глава 1, § 3

9
10
11

Плошча бакавой і поўнай 
паверхняў піраміды

3 Ведаць формулы плошчы бакавой паверхні пра-
вільнай піраміды.
Умець:
прымяняць формулы плошчы паверхні правіль-
най піраміды да рашэння задач;
выводзіць формулы плошчы бакавой паверхні 
правільнай піраміды;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэн-
не з выкарыстаннем вядомых уласцівасцей пі-
раміды

Глава 1, § 3

12
13

Усечаная піраміда 2 Ведаць азначэнні ўсечанай піраміды.
Умець:
прымяняць формулы плошчы паверхні правіль-
най усечанай піраміды да рашэння задач;
выводзіць формулы плошчы бакавой паверхні 
правільнай усечанай піраміды;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэн-
не з выкарыстаннем вядомых уласцівасцей пі-
раміды

Глава 1, § 3

5
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

14 Правільныя мнагаграннікі 1 Мець уяўленне аб правільных мнагагранніках Глава 1, § 4

15 Кантрольная работа № 1 
«Мнагаграннікі»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

16 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Мнагаграннікі»

1

Аб’ём мнагаграннікаў (20 г)

17
18
19
20

Аб’ём цела. Уласцівасці 
аб’ёмаў.
Аб’ём паралелепіпеда

4 Ведаць формулы аб’ёму паралелепіпеда.
Умець:
прымяняць формулу аб’ёму паралелепіпеда да 
рашэння задач;
выводзіць формулы аб’ёму прамога паралелепі-
педа, аб’ёму нахіленага паралелепіпеда;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэнне

Глава 2, § 1, 2

21
22
23
24
25

Аб’ём прызмы 5 Ведаць формулы аб’ёму прызмы.
Умець:
прымяняць формулу аб’ёму прызмы да рашэн-
ня задач;
выводзіць формулы аб’ёму трохвугольнай пры-
змы, аб’ёму адвольнай прызмы;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэнне

Глава 2, § 3

26
27
28
29
30
31
32

Аб’ём піраміды 7 Ведаць формулы аб’ёму піраміды.
Умець:
прымяняць формулу аб’ёму піраміды да рашэн-
ня задач; 
выводзіць формулы аб’ёму піраміды;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэнне

Глава 2, § 4
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33
34

Аб’ём усечанай піраміды 2 Ведаць формулы аб’ёму правільнай усечанай пі-
раміды.
Умець:
прымяняць формулу аб’ёму правільнай усечанай 
піраміды да рашэння задач;
выводзіць формулы аб’ёму ўсечанай піраміды;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылі-
чэн не

Глава 2, § 4

35 Кантрольная работа № 2 
«Аб’ём мнагаграннікаў»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні і на-
выкі на практыцы

36 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Аб’ём мнагаграннікаў» 

1

Целы вярчэння (24 г)

37
38
39
40

Сфера і шар. Плошча сфе-
ры. Аб’ём шара

4 Ведаць азначэнні сферы, шара, радыуса, хорды, 
дыяметра сферы (шара), датычнай плоскасці да 
сферы (шара);
ведаць формулы плошчы сферы, аб’ёму шара;
мець уяўленне аб сячэнні сферы і шара плоска-
сцю.
Умець знаходзіць плошчу сферы і аб’ём шара, 
рашаць задачы на доказ і вылічэнне

Глава 3, § 1, 4

41
42
43
44
45

Цыліндр. Плошча бакавой 
і поўнай паверхняў цылі-
ндра. Аб’ём цыліндра

5 Ведаць азначэнні цыліндра, восевага сячэння цы-
ліндра; 
ведаць формулы плошчы бакавой і поўнай па-
верхняў цыліндра, аб’ёму цыліндра; 
мець уяўленне аб восевым сячэнні цыліндра; 
сячэнні, паралельным і перпендыкулярным восі 
цыліндра, разгортцы бакавой паверхні цыліндра.

Глава 3, § 2

5
9

Працяг

1 2 3 4 5 6

Умець:
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні 
цыліндра;
знаходзіць плошчу бакавой і поўнай паверхняў 
цыліндра, аб’ём цыліндра, рашаць задачы на до-
каз і вылічэнне

46
47
48
49
50

Конус. Плошча бакавой 
і поўнай паверхняў кону-
са. Аб’ём конуса

5 Ведаць азначэнні конуса, восевага сячэння кону-
са, усечанага конуса; 
ведаць формулы плошчы бакавой і поўнай па-
верх няў конуса, аб’ёму конуса; 
мець уяўленне аб восевым сячэнні конуса і ся-
чэн ні, перпендыкулярным восі конуса; разгортцы 
бакавой паверхні конуса.
Умець:
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні 
конуса;
знаходзіць плошчу бакавой і поўнай паверхняў 
конуса, аб’ём конуса, рашаць задачы на доказ 
і вылічэнне

Глава 3, § 3

51
52

Усечаны конус. Аб’ём усе-
чанага конуса

2 Ведаць азначэнні ўсечанага конуса;
ведаць формулы плошчы бакавой і поўнай паве-
рхняў конуса, аб’ёму конуса; 
мець уяўленне аб восевым сячэнні конуса і ся-
чэн ні, перпендыкулярным восі конуса; разгортцы 
бакавой паверхні конуса.
Умець:
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні 
ўсечанага конуса;

Глава 3, § 3
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знаходзіць плошчу бакавой і поўнай паверхняў 
усечанага конуса, аб’ём усечанага конуса; 
рашаць задачы на доказ і вылічэнне

53
54
55
56
57
58

Камбінацыі мнагагранні-
каў і цел вярчэння

6 Ведаць азначэнні сферы (шара), апісанай каля 
мнагагранніка; сферы (шара), упісанай у мнага-
граннік; цыліндра, упісанага ў прызму і апісанага 
каля прызмы; конуса, упісанага ў піраміду і апі-
санага каля піраміды.
Умець:
рашаць задачы на камбінацыю цел вярчэння; 
рашаць задачы на камбінацыю цел вярчэння 
і мнагаграннікаў;
знаходзіць радыус апісанай сферы (шара) і ра-
дыус упісанай сферы (шара) для правільнай 
і прамой прызмы, правільнай піраміды; 
рашаць задачы на камбінацыю піраміды і ўпіса-
най у яе прызмы;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэнне;
прымяняць атрыманыя веды пры рашэнні задач 
практычнай накіраванасці

Глава 3, § 1—4

59 Кантрольная работа № 3 
«Целы вярчэння»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні і на-
выкі на практыцы

60 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Целы вярчэння»

1

6
1

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

Паўтарэнне (10 г)

61 Перпендыкуляр і нахіле-
ная да плоскасці. Трохву-
гольнік. Прамавугольны 
трохвугольнік. Раўнабед-
раны трохвугольнік. Ад-
носіны паміж фігурамі

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

62 Акружнасць і круг. Акруж-
насць і прамая. Акруж-
насць і дзве прамыя. Акру-
жнасць і трохвугольнік

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

63
64

Чатырохвугольнік. Трапе-
цыя. Ромб. Паралелаграм. 
Прамавугольнік. Квадрат.
Акружнасць і чатырохву-
гольнік

2 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

65
66
67

Плошча фігур: прызмы, 
піраміды, цыліндра, ко-
нуса, усечанай піраміды 
і ўсечанага конуса, сферы

3 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

68
69
70

Аб’ём цел: паралелепіпе-
да, прызмы, піраміды, цы-
ліндра, конуса, усечанай 
піраміды і ўсечанага ко-
нуса, шара

3 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017



Змест
Прадмова.....................................................................................................................................3
10.клас.(базавы.ўзровень)..Алгебраічны.кампанент....................................................4
10.клас.(базавы.ўзровень)..Геаметрычны.кампанент................................................12
10.клас.(павышаны.ўзровень)..Алгебраічны.кампанент..........................................17
10.клас.(павышаны.ўзровень)..Геаметрычны.кампанент.........................................29
11.клас.(базавы.ўзровень)..Алгебраічны.кампанент..................................................36
11.клас.(базавы.ўзровень)..Геаметрычны.кампанент................................................41
11.клас.(павышаны.ўзровень)..Алгебраічны.кампанент..........................................46
11.клас.(павышаны.ўзровень)..Геаметрычны.кампанент.........................................55

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2017 
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2017


	CTP 2017_Mathem 10-11_all.pdf
	CTP 2017_Mathem 10-11_Tit.pdf
	Страница 1





