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Прадмова
Планаванне распрацавана ў дапамогу настаўніку для арганізацыі адукацый-

нага працэсу ва ўстановах агульнай сярэдняй адукацыі па вучэбным прадмеце 
«Матэматыка», дзе навучанне ажыццяўляецца паводле вучэбна-метадычных 
комплексаў аўтарскага калектыву Л. А. Латоціна, Б. Д. Чабатарэўскага.

Настаўнік можа выкарыстоўваць прапанаванае планаванне без змяненняў. 
У той жа час ён мае права ў межах вучэбных гадзін, адведзеных на вывучэнне 
вучэбнага прадмета, уносіць у каляндарна-тэматычнае планаванне карэкты-
вы з улікам асаблівасцей класа і пазнавальных магчымасцей вучняў, а таксама 
распрацаваць уласнае каляндарна-тэматычнае планаванне. Звяртаем увагу, што 
асноўны вучэбны матэрыял павінен быць засвоены вучнямі на ўроку.

Прыкладнае каляндарна-тэматычнае планаванне складзена ў адпаведнасці 
з дзеючымі вучэбнымі праграмамі для ўстаноў агульнай сярэдняй адукацыі, за-
цверджанымі Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.
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8 клас
(4 г на тыдзень, 140 г)

Вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі:
1. Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэб. дапам. для 8 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / Л. А. Ла-

тоцін, Б. Д. Чабатарэўскі. — Мінск : Нар. асвета, 2015.
2. Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб. пособие для 8 кл. / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. — Минск, 

2012.
3. Латотин, Л. А. Математика в 8 классе : учеб.-метод. пособие для учителей / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. — 

Минск, 2012.
4. Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике. 8 класс : пособие для учителей / Л. А. Латотин, И. И. Сит-

кевич, Б. Д. Чеботаревский. — Минск, 2006. (Алгебраічны кампанент.)
5. Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике. 9 класс : пособие для учителей / Л. А. Латотин, В. С. Кузь-

менко, Б. Д. Чеботаревский. — 2-е изд. — Минск, 2008. (Геаметрычны кампанент.)

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Матэрыял дапаможнікаў,  
які выкарыстоўваецца

1 2 3 4 5

1. Паўтарэнне (3 г)

1 Формулы скарочанага множання 1

2 Лінейнае ўраўненне 1

3 Рацыянальныя выразы 1

2. Няроўнасці (22 г) 

4
5

Лікавыя няроўнасці і іх уласцівасці.
Геаметрычная інтэрпрэтацыя лікавых няроўнасцей. 
Двайныя няроўнасці

2 П. 1 [1]; [2]

5

Працяг

1 2 3 4 5

6
7
8
9

Дзеянні над лікавымі няроўнасцямі.
Уласцівасці лікавых няроўнасцей

4 П. 2 [1]; [2]

10
11
12

Лікавыя прамежкі 3 П. 3 [1]; [2]

13
14
15
16

Лінейная няроўнасць з адной зменнай.
Раўназначнасць няроўнасцей

4 П. 4 [1]; [2]

17
18
19 

Сістэма лінейных няроўнасцей з адной зменнай 3 П. 5 [1]; [2]

20
21
22 

Ураўненні і няроўнасці са зменнай пад знакам модуля. 
Найпрасцейшыя няроўнасці, якія ўтрымліваюць змен-
ную пад знакам модуля

3 П. 6 [1]; [2]

23 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Няроў
насці»

1 П. 1—6 [1]; [2]

24 Кантрольная работа «Няроўнасці» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

25 Карэкцыя ведаў па тэме «Няроўнасці» 1

3. Чатырохвугольнікі (15 г)

26
27
28
29

Трапецыя і паралелаграм.
Многавугольнік. Сума вуглоў выпуклага многавуголь-
ніка. Уласцівасці і прыметы паралелаграма

4 П. 7 [1]; [2]
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Працяг

1 2 3 4 5

30
31
32
33

Сярэднія лініі трохвугольніка і трапецыі.
Уласцівасці трапецыі

4 П. 8 [1]; [2]

34
35
36
37

Прамавугольнік, ромб, квадрат.
Уласцівасці і прыметы прамавугольніка, ромба, квадрата

4 П. 9 [1]; [2]

38 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Чаты
рохвугольнікі»

1 П. 7—9 [1]; [2]

39 Кантрольная работа «Чатырохвугольнікі» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

40 Карэкцыя ведаў па тэме «Чатырохвугольнікі» 1

4. Квадратныя карані (20 г) 

41
42

Рацыянальныя лікі 2 П. 10 [1]; [2]

43
44
45

Ірацыянальныя лікі.
Корань з ліку. Арыфметычны квадратны корань

3 П. 11 [1]; [2]

46
47

Рэчаісныя лікі.
Параўнанне рэчаісных лікаў

2 П. 12 [1]; [2]

48
49
50
51
52

Уласцівасці арыфметычнага квадратнага кораня.
Квадратны корань са здабытку. Квадратны корань з дзелі

5 П. 13 [1]; [2]

7

Працяг

1 2 3 4 5

53
54
55
56
57

Выразы з квадратнымі каранямі.
Вынясенне множніка з-пад знака кораня. Унясенне 
множніка пад знак кораня

5 П. 14 [1]; [2]

58 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Квадрат
ныя карані»

1 П. 10—14 [1]; [2]

59 Кантрольная работа «Квадратныя карані» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

60 Карэкцыя ведаў па тэме «Квадратныя карані» 1

5. Плошча фігур (15 г) 

61
62
63
64

Плошча трохвугольніка.
Уласцівасць плошчы. Плошча фігуры. 
Тэарэма Піфагора. 
Плошча трохвугольніка

4 П. 15 [1]; [2]

65
66
67
68

Плошча трапецыі, паралелаграма, ромба.
Плошча трапецыі.
Плошча паралелаграма.
Плошча ромба

4 П. 16 [1]; [2]

69
70
71
72

Сінус, косінус і тангенс вострага вугла 4 П. 17 [1]; [2]

73 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Плошча 
фігур»

1 П. 15—17 [1]; [2]
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Працяг

1 2 3 4 5

74 Кантрольная работа «Плошча фігур» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

75 Карэкцыя ведаў па тэме «Плошча фігур» 1 П. 15—17 [1]; [2]

6. Квадратныя ўраўненні (31 г) 

76
77

Квадратнае ўраўненне 2 П. 18 [1]; [2]

78
79
80

Формулы каранёў квадратнага ўраўнення 3 П. 19 [1]; [2]

81
82
83
84

Ураўненні, якія зводзяцца да квадратных 4 П. 20 [1]; [2]

85
86
87
88

Квадратны трохчлен.
Тэарэма Віета.
Раскладанне квадратнага трохчлена на лінейныя множ-
нікі

4 П. 21 [1]; [2]

89
90
91
92

Рашэнне задач з дапамогай ураўненняў 4 П. 22 [1]; [2]

93 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Квадрат
ныя ўраўненні»

1 П. 18—22 [1]; [2]

94 Кантрольная работа «Квадратныя ўраўненні» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

9

Працяг

1 2 3 4 5

95 Карэкцыя ведаў па тэме «Квадратныя ўраўненні» 1

96
97
98
99

100
101
102
103

Квадратная функцыя:
y x= 2, y ax= 2, y ax n= +2 , y a x m= +( )2, y a x m n= + +( )2 , 
y ax bx c= + +2

8 П. 23 [1]; [2]

104 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Квадрат
ная функцыя»

1 П. 18—23 [1]; [2]

105 Кантрольная работа «Квадратная функцыя» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

106 Карэкцыя ведаў па тэме «Квадратная функцыя» 1

7. Падобныя трохвугольнікі (28 г)

107
108

Прапарцыянальныя адрэзкі.
Тэарэма Фалеса. Дзяленне адрэзка на роўныя часткі. 
Дзяленне адрэзка на часткі ў зададзеных адносінах

2 П. 24 [1]; [2]

109
110
111

Падобныя трохвугольнікі.
Каэфіцыент падобнасці. Першая прымета падобнасці 
трохвугольнікаў

3 П. 25 [1]; [2]

112
113
114

Падобныя трохвугольнікі.
Другая і трэцяя прыметы падобнасці трохвугольнікаў

3 П. 25 [1]; [2]
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1
0

Працяг

1 2 3 4 5

115
116

Падобныя фігуры.
Уласцівасці перыметраў і плошчаў падобных фігур.
Прымяненне падобнасці пры рашэнні задач

2 П. 26 [1]; [2]

117 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Падобныя 
трохвугольнікі»

1 П. 24—26 [1]; [2]

118 Кантрольная работа «Падобныя трохвугольнікі» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

119 Карэкцыя ведаў па тэме «Падобныя трохвугольнікі» 1 П. 24—26 [1]; [2]

120
121

Уласцівасці прамавугольнага трохвугольніка.
Сярэдняе геаметрычнае двух лікаў

2 П. 27 [1]; [2]

122
123

Сінус і косінус вуглоў ад 0° да 180°.
Значэнні сінуса і косінуса вуглоў 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 
180°

2 П. 28 [1]; [2]

124
125

Тангенс і катангенс вуглоў ад 0° да 180°.
Значэнні тангенса і катангенса вуглоў 0°, 30°, 45°, 60°, 
90°, 180°

2 П. 29 [1]; [2]

126
127
128

Уласцівасці і прымяненне сінуса, косінуса, тангенса 
і катангенса вуглоў ад 0° да 180°.
Судачыненні паміж сінусам, косінусам, тангенсам, катан-
генсам аднаго угла. Формулы прывядзення для вуглоў: 
90° + a, 90° - a, 180° - a (a — востры вугал)

3 П. 30 [1]; [2]

129
130
131

Уласцівасці і прымяненне сінуса, косінуса, тангенса 
і катангенса вуглоў ад 0° да 180°.
Рашэнне прамавугольных трохвугольнікаў

3 П. 30 [1]; [2]

1
1

Заканчэнне

1 2 3 4 5

132 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Уласцівасці 
і прымяненне сінуса, косінуса, тангенса і катангенса ву
глоў ад 0° да 180°»

1 П. 27—30 [1]; [2]

133 Кантрольная работа «Уласцівасці і прымяненне сіну
са, косінуса, тангенса і катангенса вуглоў ад 0° да 180°» 

1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

134 Карэкцыя ведаў па тэме «Уласцівасці і прымяненне сіну
са, косінуса, тангенса і катангенса вуглоў ад 0° да 180°»

1 П. 27—30 [1]; [2]

8. Паўтарэнне (6 г) 

135 Лікі і вылічэнні 1 П. 31 [1]

136 Выразы і іх пераўтварэнні 1 П. 32 [1]

137 Ураўненні і няроўнасці 1 П. 33 [1]

138 Каардынаты і функцыі 1 П. 34 [1]

139 Геаметрычныя фігуры і іх уласцівасці. Геаметрычныя ве-
лічыні

1 П. 35—36 [1]

140 Тэкставыя задачы 1
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2

8 клас 
(5 г на тыдзень, 175 г)

Вучэбныя і вучэбна-метадычныя дапаможнікі:
1. Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэб. дапам. для 8 кл. агульнаадукац. устаноў з беларус. мовай навучання / Л. А. Ла-

тоцін, Б. Д. Чабатарэўскі. — Мінск, 2010.
2. Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб. пособие для 8 кл. / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. — Минск,  

2012. 
3. Латотин, Л. А. Математика в 8 классе : учеб.-метод. пособие для учителей / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. — 

Минск, 2012.
4. Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике. 8 класс : пособие для учителей / Л. А. Латотин, И. И. Сит-

кевич, Б. Д. Чеботаревский. — Минск, 2006. (Алгебраічны кампанент.) 
5. Латотин, Л. А. Дидактические материалы по математике. 9 класс : пособие для учителей / Л. А. Латотин, В. С. Кузь-

менко, Б. Д. Чеботаревский. — 2-е изд. — Минск, 2008. (Геаметрычны кампанент.)

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль- 
касць 
гадзін

Матэрыял дапаможнікаў, які выкары-
стоўваецца

1 2 3 4 5

1. Паўтарэнне (3 г)

1 Формулы скарочанага множання 1

2 Лінейнае ўраўненне 1

3 Рацыянальныя выразы 1

2. Няроўнасці (25 г) 

4
5

Лікавыя няроўнасці і іх уласцівасці.
Геаметрычная інтэрпрэтацыя лікавых няроўнасцей. 
Двайныя няроўнасці

2 П. 1 [1]; [2]

1
3

Працяг

1 2 3 4 5

6
7
8
9

Дзеянні над лікавымі няроўнасцямі.
Уласцівасці лікавых няроўнасцей

4 П. 2 [1]; [2]

10
11
12

Лікавыя прамежкі 3 П. 3 [1]; [2]

13
14
15
16

Лінейная няроўнасць з адной зменнай.
Раўназначнасць няроўнасцей

4 П. 4 [1]; [2]

17
18
19
20
21 

Сістэма лінейных няроўнасцей з адной зменнай 5 П. 5 [1]; [2]

22
23
24
25 

Няроўнасці са зменнай пад знакам модуля.
Найпрасцейшыя няроўнасці, якія ўтрымліваюць змен-
ную пад знакам модуля

4 П. 6 [1]; [2]

26 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Няроў
насці»

1 П. 1—6 [1]; [2]

27 Кантрольная работа «Няроўнасці» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

28 Рэзерв часу 1
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1
4

Працяг

1 2 3 4 5

3. Чатырохвугольнікі (20 г) 

29
30
31
32
33
34

Трапецыя і паралелаграм.
Многавугольнік. Сума вуглоў выпуклага многавугольніка.
Уласцівасці і прыметы паралелаграма

6 П. 7 [1]; [2]

35
36
37
38
39
40

Сярэднія лініі трохвугольніка і трапецыі.
Уласцівасці трапецыі

6 П. 8 [1]; [2]

41
42
43
44
45

Прамавугольнік, ромб, квадрат.
Уласцівасці і прыметы прамавугольніка, ромба, квадрата

5 П. 9 [1]; [2]

46 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Чаты
рохвугольнікі»

1 П. 7—9 [1]; [2]

47 Кантрольная работа «Чатырохвугольнікі» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

48 Рэзерв часу 1

4. Квадратныя карані (23 г) 

49
50
51

Рацыянальныя лікі 3 П. 10 [1]; [2]

1
5

Працяг

1 2 3 4 5

52
53
54
55

Ірацыянальныя лікі. 
Корань з ліку. Арыфметычны квадратны корань

4 П. 11 [1]; [2]

56
57

Рэчаісныя лікі.
Параўнанне рэчаісных лікаў

2 П. 12 [1]; [2]

58
59
60
61
62
63

Уласцівасці арыфметычнага квадратнага кораня.
Квадратны корань са здабытку. Квадратны корань з дзелі

6 П. 13 [1]; [2]

64
65
66
67
68

Выразы з квадратнымі каранямі.
Вынясенне множніка з-пад знака кораня. Унясенне 
множніка пад знак кораня

5 П. 14 [1]; [2]

69 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Квадрат
ныя карані»

1 П. 10—14 [1]; [2]

70 Кантрольная работа «Квадратныя карані» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

71 Рэзерв часу 1

5. Плошча фігур (19 г) 

72
73
74

Плошча трохвугольніка.
Уласцівасць плошчы. Плошча фігуры.
Тэарэма Піфагора.

6 П. 15 [1]; [2]
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1
6

Працяг

1 2 3 4 5

75
76
77

Плошча трохвугольніка

78
79
80
81
82
83

Плошча трапецыі, паралелаграма, ромба.
Плошча трапецыі.
Плошча паралелаграма.
Плошча ромба

6 П. 16 [1]; [2]

84
85
86
87

Сінус, косінус і тангенс вострага вугла 4 П. 17 [1]; [2]

88 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Плошча 
фігур»

1 П. 15—17 [1]; [2]

89 Кантрольная работа «Плошча фігур» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

90 Рэзерв часу 1

6. Квадратныя ўраўненні (36 г)

91
92

Квадратнае ўраўненне 2 П. 18 [1]; [2]

93
94
95
96
97

Формулы каранёў квадратнага ўраўнення 5 П. 19 [1]; [2]

1
7

Працяг

1 2 3 4 5

98
99

100
101
102
103

Рацыянальныя ўраўненні 6 П. 20 [1]; [2]

104
105
106
107

Тэарэма Віета.
Раскладанне квадратнага трохчлена на лінейныя множ-
нікі

4 П. 21 [1]; [2]

108
109
110
111
112
113

Рашэнне задач з дапамогай ураўненняў 6 П. 22 [1]; [2]

114 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Квадрат
ныя ўраўненні»

1 П. 18—22 [1]; [2]

115 Кантрольная работа «Квадратныя ўраўненні» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

116
117
118
119

Функцыі y ax= 2, y ax n= +2 , y a x m= +( )2, 

y a x m n= + +( )2

4 П. 23 [1]; [2]
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1
8

Працяг

1 2 3 4 5

120
121
122
123

Функцыя y ax bx c= + +2 .
Квадратная функцыя і яе графік

4 П. 23 [1]; [2]

124 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Квадрат
ная функцыя»

1 П. 18—23 [1]; [2]

125 Кантрольная работа «Квадратная функцыя» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

126 Рэзерв часу 1 П. 18—23 [1]; [2]

7. Падобныя фігуры (34 г) 

127
128
129

Падобнасць фігур і прапарцыянальнасць адрэзкаў.
Дзяленне адрэзка на роўныя часткі

3 П. 10 [1]; [2]

130
131
132

Падобныя трохвугольнікі.
Каэфіцыент падобнасці. Першая прымета падобнасці 
трохвугольнікаў

3 П. 11 [1]; [2]

133
134
135
136
137

Падобныя трохвугольнікі.
Другая і трэцяя прыметы падобнасці трохвугольнікаў

5 П. 11 [1]; [2]

138
139
140
141
142

Падобныя фігуры.
Прымяненне падобнасці пры рашэнні задач

5 П. 12 [1]; [2]

1
9

Працяг

1 2 3 4 5

143
144

Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Падобныя 
фігуры»

2 П. 10—12 [1]; [2]

145 Кантрольная работа «Падобныя фігуры» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

146 Рэзерв часу 1

147
148
149
150

Уласцівасці прамавугольнага трохвугольніка.
Сінус, косінус, тангенс і катангенс вугла ад 0° да 180°

4 П. 19—21 [1]; [2]

151
152
153
154
155
156

Уласцівасці прамавугольнага трохвугольніка.
Судачыненні паміж сінусам, косінусам, тангенсам, катан-
генсам аднаго вугла. Формулы прывядзення для вуглоў: 
90° + a, 90° – a, 180° - a (a — востры вугал). Рашэнне 
прамавугольных трохвугольнікаў

6 П. 19—22 [1]; [2]

157
158

Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Судачы
ненні паміж старанамі і вугламі прамавугольнага трохву
гольніка»

2 П. 19—22 [1]; [2]

159 Кантрольная работа «Судачыненні паміж старанамі 
і вугламі прамавугольнага трохвугольніка»

1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

160 Рэзерв часу 1

8. Паўтарэнне (15 г)

161
162

Лікі і вылічэнні 2 П. 31 [1]; [2]
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0

Заканчэнне

1 2 3 4 5

163
164

Выразы і іх пераўтварэнні 2 П. 32 [1]; [2]

165
166
167

Ураўненні і няроўнасці 3 П. 33 [1]; [2]

168
169

Каардынаты і функцыі 2 П. 34 [1]; [2]

170
171
172

Геаметрычныя фігуры і іх уласцівасці.
Геаметрычныя велічыні

3 П. 35—36 [1]; [2]

173
174

Тэкставыя задачы 2 П. 37 [1]; [2]

175 Рэзерв часу 1

2
1

9 клас
(4 г на тыдзень, 140 г)

1. Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэб. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Д. Чабатарэўскі. — Мінск : Нар. асвета, 2014.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль-
касць 
га дзін

Матэрыял дапаможнікаў,  
які выкарыстоўваецца

1 2 3 4 5

1. Паўтарэнне (5 г)

1 Квадратныя ўраўненні 1 Матэрыял для паўтарэння 
П. 25 [1]

2 Лінейная няроўнасць, сістэмы лінейных няроўнасцей 1 Матэрыял для паўтарэння 
П. 25 [1]

3
4 Графікі функцый y kx= , y

k
x

= , y ax b= +
2 Матэрыял для паўтарэння 

П. 25 [1]

5 Рашэнне тэкставых задач 1 Матэрыял для паўтарэння 
П. 25 [1]

2. Функцыі (21 г)

6
7
8
9

Функцыя.
Абсяг вызначэння і мноства (абсяг) значэнняў функцыі. 
Спосабы задання функцыі. Графік функцыі 

4 П. 1 А, Б, В, Г [1]
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2
2

Працяг

1 2 3 4 5

10
11
12
13
14
15

Функцыі y
a
x

= , y x= 3 , y x=
6 П. 2 А, Б [1]

16
17
18
19
20
21
22
23

Уласцівасці функцый.
Нарастанне і спаданне функцыі. 
Найбольшае і найменшае значэнні функцыі. 
Нулі функцыі. 
Прамежкі знакапастаянства функцыі 

8 П. 3 А, Б, В, Г, Д [1]

24 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Функцыі» 1 П. 1—3 [1]

25 Кантрольная работа «Функцыі» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

26 Карэкцыя ведаў па тэме «Функцыі» 1 П. 1—3 [1]

3. Спалучэнне акружнасці з вуглом, прамой, многавугольнікам (18 г) 

27
28
29  

Акружнасць і вугал.
Цэнтральныя і ўмежаныя вуглы. Вымярэнне цэнтраль-
ных і ўмежаных вуглоў

3 П. 4 А, Б [1]

30
31

Вугал і яго меры.
Радыян, даўжыня дугі, сувязь градуснай меры з рады-
яннай

2 П. 5 А, Б, В, Г [1]

2
3

Працяг

1 2 3 4 5

32
33
34
35 

Акружнасць і прамая.
Датычная да акружнасці, сечная. Уласцівасць датычнай. 
Прымета датычнай. Уласцівасці хорд і сечных

4 П. 6 А, Б [1]

36
37
38 

Акружнасць і трохвугольнік.
Адметныя пункты трохвугольніка. Акружнасць, апісаная 
каля трохвугольніка. Акружнасць, умежаная ў трохву-
гольнік

3 П. 7 А, Б, В, Г [1]

39
40
41

Акружнасць і чатырохвугольнік.
Уласцівасць і прымета апісанага чатырохвугольніка.
Уласцівасць і прыметы ўмежанага чатырохвугольніка

3 П. 8 А, Б [1]

42 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Спалу
чэнне акружнасці з вуглом, прамой, многавугольнікам»

1 П. 4—8 [1]

43 Кантрольная работа «Спалучэнне акружнасці з вуглом, 
прамой, многавугольнікам»

1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

44 Карэкцыя ведаў па тэме «Спалучэнне акружнасці з ву
глом, прамой, многавугольнікам»

1 П. 4—8 [1]

4. Няроўнасці (14 г) 

45
46
47
48
49

Квадратныя няроўнасці. Рацыянальныя няроўнасці.
Алгарытм рашэння квадратнай няроўнасці

5 П. 9. А, Б [1]

50
51
52

Сістэмы няроўнасцей.
Рацыянальныя няроўнасці (метад інтэрвалаў)

6 П. 10 А, Б [1]

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



2
4

Працяг

1 2 3 4 5

53
54
55

56 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Няроўнасці» 1 П. 9—10 [1]

57 Кантрольная работа «Няроўнасці» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

58 Карэкцыя ведаў па тэме «Няроўнасці» 1 П. 9—10 [1]

5. Судачыненні паміж старанамі і вугламі трохвугольніка (18 г) 

59
60
61
62
63

Уласцівасці трохвугольніка.
Тэарэмы сінусаў і косінусаў 

5 П. 11 А, Б [1]

64
65
66
67

Уласцівасці трохвугольніка.
Рашэнне трохвугольнікаў

4 П. 11 Г, Д, Е [1]

68
69
70

Плошчы трохвугольніка і чатырохвугольніка.
Плошча трохвугольніка

3 П. 12 А, Б [1]

71
72
73

Плошчы трохвугольніка і чатырохвугольніка.
Плошча чатырохвугольніка

3 П. 12 В, Г [1]

74 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Судачы
ненні паміж старанамі і вугламі трохвугольніка»

1 П. 11—12 [1]

2
5

Працяг

1 2 3 4 5

75 Кантрольная работа «Судачыненні паміж старана-
мі і вугламі трохвугольніка»

1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

76 Карэкцыя ведаў па тэме «Судачыненні паміж старанамі 
і вугламі трохвугольніка»

1 П. 11—12 [1]

6. Сістэмы ўраўненняў (24 г) 

77
78
79
80
81

Рацыянальныя ўраўненні 5 П. 13 А, Б, В, Г [1]

82
83
84

Ураўненне з дзвюма зменнымі.
Лінейнае ўраўненне. Ураўненне прамой. Ураўненне 
акружнасці

3 П. 14 А, Б, В, Г [1]

85
86
87
88
89

Сістэма ўраўненняў з дзвюма зменнымі.
Рашэнне сістэмы. Геаметрычная інтэрпрэтацыя сістэмы 
двух ураўненняў з дзвюма зменнымі

5 П. 15 А, Б, В, Г [1]

90
91
92
93

Нелінейныя сістэмы ўраўненняў.
Спосаб падстаноўкі, спосаб увядзення дапаможной 
зменнай

4 П. 16 А, Б [1]

94
95
96
97

Рашэнне задач з дапамогай сістэм ураўненняў 4 П. 17 [1]
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6

Працяг

1 2 3 4 5

98 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Сістэмы 
ўраўненняў»

1 П. 13—17 [1]

99 Кантрольная работа «Сістэмы ўраўненняў» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

100 Карэкцыя ведаў па тэме «Сістэмы ўраўненняў» 1 П. 13—17 [1]

7. Паслядоўнасці (11 г) 

101 Лікавая паслядоўнасць.
Спосабы задання паслядоўнасці

1 П. 18 А, Б [1]

102
103
104

Арыфметычная прагрэсія.
Формулы п-га члена і сумы п першых членаў арыфме-
тычнай прагрэсіі

3 П. 19 А, Б [1]

105
106
107

Геаметрычная прагрэсія.
Формулы п-га члена і сумы п першых членаў геаметрыч-
най прагрэсіі

3 П. 20 А, Б [1]

108 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Паслядоў
насці»

1 П. 18—20 [1]

109 Кантрольная работа «Паслядоўнасці» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

110 Карэкцыя ведаў па тэме «Паслядоўнасці» 1 П. 18—20 [1]

111 Рэзерв часу 1

8. Правільны многавугольнік і акружнасць (8 г) 

112
113

Правільныя многавугольнікі.
Пабудаванне правільнага трохвугольніка, чатырохву-
гольніка і шасцівугольніка

2 П. 21 А, Б, В, Г [1]

2
7

Працяг

1 2 3 4 5

114
115

Даўжыня акружнасці.
Лік p

2 П. 22 [1]

116
117

Плошча круга.
Плошча сектара

2 П. 23 [1]

118 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Правільны 
многавугольнік і акружнасць»

1 П. 21—23 [1]

119 Рэзерв часу 1

9. Паўтарэнне (21 г) 

120 Аксіяматычны метад 1 П. 24 [1]

121
122
123
124
125

Лагічныя асновы арыфметыкі.
Звычайныя дробы. Дзесятковыя дробы.
Прапорцыя. Працэнты. Сярэдняе арыфметычнае. Сярэд-
няе геаметрычнае.
Арыфметычныя спосабы рашэння тэкставых задач. 
Ірацыянальныя і рэчаісныя лікі

5 П. 25 [1]

126
127
128
129
130

Лагічныя асновы алгебры.
Ураўненні (лінейныя і квадратныя). Няроўнасці (ліней-
ныя і квадратныя). 
Сістэмы лінейных ураўненняў. Сістэмы няроўнасцей.

Функцыі y kx= , y ax b= + , y
k
x

= , y x= 2, y x= 3, y x= , 

y ax bx c= + +2 , іх уласцівасці і графікі. 
Арыфметычная прагрэсія, геаметрычная прагрэсія

5 П. 26 [1]

131 Кантрольная работа (выніковая) 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)
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2
8

Заканчэнне

1 2 3 4 5

132
133
134
135
136

Лагічныя асновы геаметрыі.
Віды трохвугольнікаў. Прыметы роўнасці трохвуголь-
нікаў. Прыметы падобнасці трохвугольнікаў.
Чатырохвугольнікі, іх віды і ўласцівасці. 
Плошчы фігур. 
Узаемнае размяшчэнне прамой і акружнасці. Датычная 
да акружнасці. 
Умежаныя і апісаныя чатырохвугольнікі.
Элементы трыганаметрыі. Тэарэма сінусаў. Тэарэма 
косінусаў. Рашэнне трохвугольнікаў

5 П. 27 [1]

137 Абагульненне вывучанага матэрыялу ўсяго курсу 1 П. 24—27 [1]

138 Кантрольная работа (выніковая) 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

139 Карэкцыя ведаў 1

140 Рашэнне задач па вучэбным матэрыяле курса 1 П. 24—27 [1]

2
9

9 клас
(5 г на тыдзень, 175 г)

1. Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэб. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 
Л. А. Латоцін, Б. Д. Чабатарэўскі. — Мінск : Нар. асвета, 2014.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Матэрыял дапаможнікаў,  
які выкарыстоўваецца

1 2 3 4 5

1. Паўтарэнне (5 г)

1 Квадратныя ўраўненні 1 Матэрыял для паўтарэння 
П. 25 [1]

2 Лінейная няроўнасць, сістэмы лінейных няроўнасцей 1 Матэрыял для паўтарэння 
П. 25 [1]

3
4 Графікі функцый  y kx= , y ax b= + , y

k
x

=
2 Матэрыял для паўтарэння 

П. 25 [1]

5 Рашэнне тэкставых задач 1 Матэрыял для паўтарэння 
П. 25 [1]

2. Функцыі (23 г) 

6
7
8
9

10 

Функцыя.
Абсяг вызначэння і мноства (абсяг) значэнняў функцыі. 
Спосабы задання функцыі. Графік функцыі

5 П. 1 А, Б, В, Г [1]

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



3
0

Працяг

1 2 3 4 5

11
12
13
14
15
16

Функцыі y
a
x

= , y x= 3 , y x=
6 П. 2 А, Б [1]

17
18
19
20
21
22
23
24

Уласцівасці функцый
Нарастанне і спаданне функцыі.
Найбольшае і найменшае значэнні функцыі. 
Нулі функцыі.
Прамежкі знакапастаянства функцыі 

8 П. 3 А, Б, В, Г, Д [1]

25 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Функцыі» 1

26 Кантрольная работа «Функцыі» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

27 Карэкцыя ведаў па тэме «Функцыі» 1 П. 1—3 [1]

28 Рэзерв часу 1

3. Спалучэнне акружнасці з вуглом, прамой, многавугольнікам (26 г) 

29
30
31
32
33  

Акружнасць і вугал.
Цэнтральныя і ўмежаныя вуглы. Вымярэнне цэнтраль-
ных і ўмежаных вуглоў

5 П. 4 А, Б [1]

3
1

Працяг

1 2 3 4 5

34
35

Вугал і яго меры.
Радыян, даўжыня дугі, сувязь градуснай меры з рады-
яннай

2 П. 5 А, Б, В, Г [1]

36
37
38
39
40
41

Акружнасць і прамая.
Датычная да акружнасці, сечная. Уласцівасць датычнай. 
Прымета датычнай. Уласцівасці хорд і сечных

6 П. 6 А, Б [1]

42
43
44
45
46 

Акружнасць і трохвугольнік.
Адметныя пункты трохвугольніка. Акружнасць, апіса-
ная каля трохвугольніка. Акружнасць, умежаная ў трох-
вугольнік

5 П. 7 А, Б, В, Г [1]

47
48
49
50
51

Акружнасць і чатырохвугольнік.
Уласцівасць і прымета апісанага чатырохвугольніка.
Уласцівасць і прыметы ўмежанага чатырохвугольніка

5 П. 8 А, Б [1]

52 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Спалучэн
не акружнасці з вуглом, прамой, многавугольнікам»

1 П. 4—8 [1]

53 Кантрольная работа «Спалучэнне акружнасці з вуглом, 
прамой, многавугольнікам»

1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

54 Карэкцыя ведаў па тэме «Спалучэнне акружнасці з ву
глом, прамой, многавугольнікам»

1 П. 4—8 [1]
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3
2

Працяг

1 2 3 4 5

4. Няроўнасці (19 г) 

55
56
57
58
59
60
61
62

Квадратныя няроўнасці 8 П. 9. А, Б [1]

63
64
65
66
67
68
69
70

Сістэмы няроўнасцей.
Рацыянальныя няроўнасці

8 П. 10 А, Б [1]

71 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Няроўнасці» 1 П. 9—10 [1]

72 Кантрольная работа «Няроўнасці» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 5 (2009 г.)

73 Карэкцыя ведаў па тэме «Няроўнасці» 1 П. 9—10 [1]

5. Судачыненні паміж старанамі і вугламі трохвугольніка (22 г) 

74
75
76
77
78

Уласцівасці трохвугольніка.
Тэарэмы сінусаў і косінусаў 

5 П. 11 А, Б [1]

3
3

Працяг

1 2 3 4 5

79
80
81
82

Уласцівасці трохвугольніка.
Рашэнне трохвугольнікаў

4 П. 11 Г, Д, Е [1]

83
84
85
86
87

Плошчы трохвугольніка і чатырохвугольніка.
Плошча трохвугольніка

5 П. 12 А, Б [1]

88
89
90
91
92

Плошчы трохвугольніка і чатырохвугольніка.
Плошча чатырохвугольніка

5 П. 12 В, Г [1]

93 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Судачыне
нні паміж старанамі і вугламі трохвугольніка»

1 П. 11—12 [1]

94 Кантрольная работа «Судачыненні паміж старанамі 
і вугламі трохвугольніка»

1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

95 Карэкцыя ведаў па тэме «Судачыненні паміж старанамі 
і вугламі трохвугольніка»

1 П. 11—12 [1]

6. Сістэмы ўраўненняў (30 г) 

96
97
98
99

100

Рацыянальныя ўраўненні 5 П. 13 А, Б, В, Г [1]
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3
4

Працяг

1 2 3 4 5

101
102
103
104

Ураўненне з дзвюма зменнымі.
Лінейнае ўраўненне. Ураўненне прамой. Ураўненне 
акружнасці

4 П. 14 А, Б, В, Г [1]

105
106
107
108
109
110

Сістэма ўраўненняў з дзвюма зменнымі.
Рашэнне сістэмы. Геаметрычная інтэрпрэтацыя сістэмы 
двух ураўненняў з дзвюма зменнымі

6 П. 15 А, Б, В, Г [1]

111
112
113
114
115
116

Нелінейныя сістэмы ўраўненняў 6 П. 16 А, Б [1]

117
118
119
120
121
122

Рашэнне задач з дапамогай сістэм ураўненняў 6 П. 17 [1]

123 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Сістэмы 
ўраўненняў»

1 П. 13—17 [1]

124 Кантрольная работа «Сістэмы ўраўненняў» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

125 Карэкцыя ведаў па тэме «Сістэмы ўраўненняў» 1 П. 13—17 [1]

3
5

Працяг

1 2 3 4 5

7. Паслядоўнасці (15 г) 

126
127

Лікавая паслядоўнасць 2 П. 18 А, Б [1]

128
129
130
131
132

Арыфметычная прагрэсія.
Формулы п-га члена і сумы п першых членаў арыфме-
тычнай прагрэсіі

5 П. 19 А, Б [1]

133
134
135
136
137

Геаметрычная прагрэсія.
Формулы п-га члена і сумы п першых членаў геаметры-
чнай прагрэсіі

5 П. 20 А, Б [1]

138 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Паслядоў
насці»

1 П. 18—20 [1]

139 Кантрольная работа «Паслядоўнасці» 1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

140 Карэкцыя ведаў па тэме «Паслядоўнасці» 1 П. 18—20 [1]

8. Правільны многавугольнік і акружнасць (11 г) 

141
142
143
144

Правільныя многавугольнікі.
Пабудаванне правільнага трохвугольніка, чатырохвуго-
льніка і шасцівугольніка

4 П. 21 [1]

145
146

Даўжыня акружнасці.
Лік p

2 П. 22 А, Б, В, Г [1]
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3
6

Працяг

1 2 3 4 5

147
148
149

Плошча круга.
Плошча сектара

3 П. 23 [1]

150 Абагульненне вывучанага матэрыялу па тэме «Правільны 
многавугольнік і акружнасць»

1 П. 21—23 [1]

151 Рэзерв часу 1

9. Паўтарэнне (24 г) 

152 Аксіяматычны метад 1 П. 24 [1]

153
154
155
156

Лагічныя асновы арыфметыкі.
Звычайныя дробы. Дзесятковыя дробы. Прапорцыя. 
Працэнты. Сярэдняе арыфметычнае. Арыфметычныя 
спосабы рашэння тэкставых задач. Ірацыянальныя і рэ-
чаісныя лікі

4 П. 25 [1]

157
158
159
160
161
162

Лагічныя асновы алгебры.
Ураўненні (лінейныя і квадратныя). 
Няроўнасці (лінейныя і квадратныя).
Сістэмы лінейных ураўненняў. Сістэмы няроўнасцей. 

Функцыі y kx= , y ax b= + , y
k
x

= , y x= 2, y x= 3, y x= , 

y ax bx c= + +2 , іх уласцівасці і графікі. 
Арыфметычная прагрэсія, геаметрычная прагрэсія

6 П. 26 [1]

163 Абагульненне і сістэматызацыя арыфметычнага і алге
браічнага матэрыялу

1 П. 23—25 [1]

164 Кантрольная работа за перыяд навучання на II ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі (выніковая)

1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

3
7

Заканчэнне

1 2 3 4 5

165
166
167
168
169
170

Лагічныя асновы геаметрыі.
Віды трохвугольнікаў. Прыметы роўнасці трохвугольні-
каў. Прыметы падобнасці трохвугольнікаў. Чатырохву-
гольнікі, іх віды і ўласцівасці. Плошчы фігур. Узаемнае 
размяшчэнне прамой і акружнасці. Датычная да акру-
жнасці. Умежаныя і апісаныя чатырохвугольнікі. Элеме-
нты трыганаметрыі. Тэарэма сінусаў. Тэарэма косінусаў. 
Рашэнне трохвугольнікаў

6 П. 27 [1]

171
172

Абагульненне і сістэматызацыя геаметрычнага матэ
рыялу

2

173 Кантрольная работа за перыяд навучання на II ступені 
агульнай сярэдняй адукацыі (выніковая)

1 Часопіс «Матэматыка: праблемы 
выкладання». № 1 (2010 г.)

174 Карэкцыя ведаў па курсе 1

175 Рэзерв часу 1
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3
8

10 клас
Базавы ўзровень

(4 г на тыдзень, 140 г)

Вучэбныя дапаможнікі:
1. Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 

Л. А. Латоцін, Б. Д. Чабатарэўскі. — Мінск : Адукацыя i выхаванне, 2013.
2. Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 

Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. — Минск : Нар. асвета, 2013.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў
Матэрыял вучэбных 

дапаможнікаў, які 
выкарыстоўваецца

1 2 3 4 5 6

1. Паўтарэнне (4 г)

1
2

Выразы і іх пераўтварэнні 2 Умець прымяняць формулы скарочанага 
множання пры выкананні пераўтварэн-
няў выразаў

3 
4

Ураўненні і няроўнасці 2 Умець рашаць лінейныя і квадратныя 
ўраўненні і няроўнасці

2. Функцыі (15 г)

5
6

Азначэнне лікавай функцыі  
і спосабы яе задання (паўта-
рэнне)

2 Мець уяўленне пра паняці «функцыя лі-
кавага аргумента», «складаная функцыя»; 
ведаць і правільна прымяняць паняцці: 
«абсяг вызначэння», «мноства значэн-
няў», «нулі функцыі», «прамежкі знака-
пастаянства»; 
умець знаходзіць абсяг вызначэння і мно-
ства значэнняў функцыі, нулі функцыі, 
прамежкі знакапастаянства

Матэматыка 9
П. 1, 3 А, Г, Д

3
9

Працяг

1 2 3 4 5 6

7
8

Цотнасць і няцотнасць фу
нкцыі. Перыядычнасць 

2 Ведаць і правільна прымяняць паняц-
ці «цотнасць», «няцотнасць функцыі», 
«перыядычнасць»;
умець даследаваць функцыю на цотнасць 
і няцотнасць па нескладаным аналіты-
чным заданні функцыі і па графіку фу-
нкцыі 

Матэрыял на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by)
П. 19 [1] (7, 8 абзац)

9
10
11

Нарастанне і спаданне. Пад-
зенне  максімуму і мінімуму; 
максімум і мінімум, найболь-
шае і найменшае значэнні фу-
нкцыі на прамежку

3 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«нарастанне і спаданне функцыі», «пу-
нкты максімуму і мінімуму», «максімум 
і мінімум», «найбольшае і найменшае 
значэнні функцыі на прамежку»;
умець знаходзіць прамежкі нарастання 
і спадання, пункты максімуму і мінімуму, 
максімум і мінімум функцыі, найбольшае 
і найменшае значэнні функцыі на праме-
жку па нескладаным аналітычным задан-
ні функцыі і па графіку функцыі 

Матэрыял на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by)
Матэматыка 9
П. 3 Б, В

12
13
14
15

Пераўтварэнні графікаў фу
нкцыі 

4 Умець выконваць пабудаванне графікаў  
функцый y f x a= ±( ), y f x b= ±( ) , a b R, ∈ ; 
y kf x= ( ), k > 0, k R∈ ; y f x= − ( ) з дапа-

могай пераўтварэння графіка функцыі 
y f x= ( ) 

Матэрыял на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by) 

16
17

Бясконца спадальная геаме
трычная прагрэсія як фу
нкцыя натуральнага аргуме
нта. Сума членаў бясконца

2 Мець уяўленне пра бясконца спадальную 
геаметрычную прагрэсію як функцыю  
натуральнага аргумента;
умець знаходзіць суму членаў бясконца

П. 5 [2]
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4
0

Працяг

1 2 3 4 5 6

спадальнай геаметрычнай пра-
грэсіі

спадальнай геаметрычнай прагрэсіі

18 Кантрольная работа «Фу
нкцыі»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме;
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

19 Карэкцыя ведаў па тэме «Фу
нкцыі»

1

3. Уводзіны ў стэрэаметрыю (10 г; паўтарэнне 1 г)

20 Многавугольнікі (паўтарэнне) 1 Ведаць віды трохвугольнікаў, уласціва-
сці трохвугольнікаў, чатырохвугольнікаў

21
22
23

Прасторавыя фігуры.
Мнагаграннікі і іх відарысы. 
Прызма. Прамая і правільная 
прызма. Піраміда, правільная 
піраміда

3 Мець уяўленне аб прасторавых целах стэ-
рэаметрыі: куб, паралелепіпед, піраміда, 
прызма, прамая прызма, правільная пры-
зма, правільная піраміда

П. 1 [1]

24
25

Прамыя і плоскасці.
Узаемнае размяшчэнне пу-
нктаў, прамых і плоскасцей: 
аксіёмы стэрэаметрыі

2 Ведаць аксіёмы стэрэаметрыі і вынікі з іх; 
умець прымяняць аксіёмы стэрэаметрыі 
і вынікі з іх для рашэння задач

П. 2 [1]

26
27

Пабудаванне сячэнняў мнага
граннікаў.
Сячэнне мнагагранніка пло-
скасцю

2 Умець будаваць найпрасцейшыя сячэнні 
мнагаграннікаў плоскасцю на падставе 
аксіём і вынікаў з іх

П. 3 [1]

28 Абагульненне вывучанага ма
тэрыялу па тэме «Уводзіны 
ў стэрэаметрыю»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

4
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

29 Кантрольная работа «Уво
дзіны ў стэрэаметрыю»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме;
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

30 Карэкцыя ведаў па тэме «Уво
дзіны ў стэрэаметрыю»

1

4. Паралельнасць прамых і плоскасцей (20 г)

31
32
33

Узаемнае размяшчэнне пра
мых у прасторы.
Паралельныя прамыя ў прас-
торы. Прымета паралельнасці 
прамых

3 Ведаць і правільна прымяняць азначэнне 
паралельных прамых; 
ведаць прыметы паралельнасці прамых, 
уласцівасці паралельных прамых

П. 8 [1]

34
35
36
37

Узаемнае размяшчэнне пра
мых у прасторы.
Скрыжавальныя прамыя. Пры-
мета скрыжавальных прамых. 
Вугал паміж прамымі

4 Ведаць і правільна прымяняць азначэнне 
скрыжавальных прамых; 
ведаць прыметы скрыжавальных прамых; 
уласцівасці вугла і велічыню паміж пара-
лельнымі прамымі, скрыжавальнымі 
прамымі, перпендыкулярнымі прамымі 

П. 8 [1]

38
39
40

Узаемнае размяшчэнне пра мой 
і плоскасці ў прасторы.
Прамая, паралельная плоска-
сці. Прымета паралельнасці 
прамой і плоскасці

3 Ведаць уласцівасці паралельных прамой 
і плоскасці, прымета паралельнасці 
прамой і плоскасці;
умець рашаць геаметрычныя задачы 

П. 9 [1]

41
42
43
44

Узаемнае размяшчэнне пло-
скасцей у прасторы.
Паралельныя плоскасці. Пры-
мета паралельнасці плоска-

4 Ведаць і правільна прымяняць азначэнне 
паралельных плоскасцей;
ведаць прымету паралельнасці плоскасцей, 
уласцівасці паралельных плоскасцей;

П. 10 [1]
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Працяг

1 2 3 4 5 6

сцей. Уласцівасці паралельных 
прамых і плоскасцей у прасторы

умець будаваць сячэнні мнагаграннікаў 
плоскасцю, рашаць геаметрычныя зада-
чы на доказы паралельнасці плоскасцей 
і вылічэнне

45
46
47
48

Абагульненне вывучанага матэ
рыялу па тэме «Паралельнасць 
прамых і плоскасцей»

4 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

П. 8—10 [1]

49 Кантрольная работа «Пара
лельнасць прамых і плоскасцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

50 Карэкцыя ведаў па тэме «Пара
лельнасць прамых і плоскасцей»

1

5. Трыганаметрыя (40 г)

51
52
53
54
55
56
57

Сінус, косінус, тангенс, ка
тангенс адвольнага вуглавога 
і лікавага аргументаў.
Сінус, косінус, тангенс, ката-
нгенс адвольнага вугла

7 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«адзінкавая акружнасць», «сінус і косінус», 
«тангенс», «катангенс», «адвольны вугал»; 
ведаць лікавыя значэнні выразаў sina, 

cosa, tga, ctga пры a, роўным 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 сіну-
са і косінуса, тангенса, катангенса зада-

П. 11 [1]

4
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

ных вуглоў; будаваць вуглы па зададзе-
ным значэнні іх сінуса, косінуса, танге-
нса, катангенса;
ведаць адзінкі вымярэння вугла: градус, 
радыян; 
умець пераводзіць градусную меру ву-
глоў у радыянную і наадварот; будаваць 
вуглы па іх зададзенай градуснай ці рады-
яннай меры

58
59
60

Сінус, косінус, тангенс, ка
тангенс адвольнага вуглавога 
і лікавага аргументаў.
Судачыненні паміж сінусам, 
косінусам, тангенсам і ката-
нгенсам аднаго і таго ж вугла

3 Ведаць формулы, судачыненні паміж сі-
нусам, косінусам, тангенсам і катанге-
нсам аднаго і таго ж вугла;
умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў

П. 11 [1]

61
62
63
64

Функцыі y x= sin  і y x= cos , 

іх уласцівасці і графікі

4 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«перыядычнасць», «найменшы дадатны 
перыяд»;
умець будаваць графікі і прымяняць ула-
сцівасці трыганаметрычных функцый; 
знаходзіць перыяд

П. 19, 20 [1]

65
66

Функцыі y x= tg  і y x= ctg ,  
іх уласцівасці і графікі

2 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«перыядычнасць», «найменшы дадатны 
перыяд»;
умець будаваць графікі і прымяняць ула-
сцівасці трыганаметрычных функцый; 
знаходзіць перыяд

П. 21 [1]
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Працяг

1 2 3 4 5 6

67
68
69

Паняцці арксінуса, арккосі
нуса, арктангенса і аркката
нгенса ліку

3 Ведаць і правільна прымяняць тэрміны 
«арксінус», «арккосінус», «арктангенс 
і арккатангенс ліку»;
ведаць значэнні выразаў arcsina і arccosa 

пры a, роўным 0, ±
1
2

, ±
2

2
, ±

3
2

, ±1, 

і выразаў arctga і arcctga пры a, роўным 

0, ±
3

3
, ±1 , ± 3

П. 13 [1]

70
71
72
73

Найпрасцейшыя трыганаме
трычныя ўраўненні sinx = a, 
cosx = a, tgx = a

4 Ведаць формулы для рашэння найпра-
сцейшых трыганаметрычных ураўнен-
няў;
умець рашаць найпрасцейшыя трыгана-
метрычныя ўраўненні і ўраўненні, якія 
зводзяцца да іх (метадамі раскладання 
на множнікі, замены зменнай)

П. 22 [1]

74
75
76
77

Формулы прывядзення. Пры-
мяненне формул да пераўтва-
рэння выразаў і рашэння тры-
ганаметрычных ураўненняў

4 Ведаць формулы прывядзення; 
умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
асноўных трыганаметрычных формул; 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметры-
чныя ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяц-
ца да іх (метадамі раскладання на мно-
жнікі, замены зменнай), аднародныя тры-
ганаметрычныя ўраўненні

П. 12, 23 [1]

4
5

Працяг

1 2 3 4 5 6

78
79
80
81

Формулы складання. Прымя-
ненне формул да пераўтварэн-
ня выразаў і рашэння трыгана-
метрычных ураўненняў

4 Ведаць формулы складання; 
умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
асноўных трыганаметрычных формул; 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметры-
чныя ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяц-
ца да іх (метадамі раскладання на множні-
кі, замены зменнай), аднародныя трыгана-
метрычныя ўраўненні

П. 12, 14, 15 [1]

82
83
84
85

Формулы двайнога аргумен
та. Прымяненне формул да пе-
раўтварэння выразаў і рашэн-
ня трыганаметрычных ураў-
ненняў

4 Ведаць формулы двайнога вугла; 
умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
асноўных трыганаметрычных формул; 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметры-
чныя ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяц-
ца да іх (метадамі раскладання на множні-
кі, замены зменнай), аднародныя трыгана-
метрычныя ўраўненні

П. 12, 15, 23 [1]

86
87
88

Формулы пераўтварэння сумы 
(рознасці) трыганаметрычных 
функцый у здабытак. Пры-
мяненне формул да пераўтва-
рэння выразаў і рашэння тры-
ганаметрычных ураўненняў

3 Ведаць формулы пераўтварэння сумы 
(рознасці) у здабытак;
умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
асноўных трыганаметрычных формул, 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметры-
чныя ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяц-
ца да іх (метадамі раскладання на множні-
кі, замены зменнай), аднародныя трыгана-
метрычныя ўраўненні

П. 12, 15, 23 [1]
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Працяг
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89 Кантрольная работа «Тры
ганаметрыя»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

90 Карэкцыя ведаў па тэме «Тры
ганаметрыя»

1

6. Перпендыкулярнасць прамых і плоскасцей (23 г)

91
92
93
94
95

Перпендыкулярнасць прамой 
і плоскасці

5 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«перпендыкулярныя прамыя», «перпе-
ндыкулярнасць прамой і плоскасці»;
ведаць прыметы перпендыкулярнасці 
прамой і плоскасці, уласцівасці перпе-
ндыкулярных прамых, перпендыку-
лярнасці прамой і плоскасці; 
умець рашаць геаметрычныя задачы на 
доказ і вылічэнне

П. 16 [1]

96
97
98
99

100
101
102
103
104
105

Адлегласці. Вугал паміж пра
мой і плоскасцю

10 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«перпендыкуляр да плоскасці», «нахі-
леная да плоскасці», «адлегласць паміж 
паралельнымі прамымі», «адлегласць 
паміж паралельнымі прамой і плоскасцю», 
«адлегласць паміж паралельнымі плоска-
сцямі», «азначэнне вугла паміж прамой 
і плоскасцю»;
ведаць тэарэму пра тры перпендыкуляры;
умець знаходзіць вугал паміж прамой 
і плоскасцю; знаходзіць адлегласць 
паміж: дзвюма паралельнымі прамымі, 
паралельнымі прамой і плоскасцю, па-

П. 17 [1]

4
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

ралельнымі плоскасцямі; рашаць геаме-
трычныя задачы на доказ і вылічэнне

106
107
108
109
110
111

Перпендыкулярнасць плоска
сцей

6 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«двухгранны вугал», «лінейны вугал двух-
граннага вугла», «вугал паміж плоскас-
цямі», «перпендыкулярныя плоскасці»; 
умець знаходзіць вугал паміж дзвюма 
плоскасцямі;
ведаць прыметы перпендыкулярнасці 
плоскасцей, уласцівасці перпендыку-
лярных плоскасцей;
умець знаходзіць вугал паміж дзвюма 
плоскасцямі; рашаць геаметрычныя за-
дачы на доказ і вылічэнне

П. 18 [1]

112 Кантрольная работа «Пер
пен дыкулярнасць прамых і пло
скасцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

113 Карэкцыя ведаў па тэме «Пер
пендыкулярнасць прамых і пло
скасцей»

1

7. Ступень з рацыянальным паказчыкам. Ступенная функцыя (25 г)

114
115

Корань n-й ступені з ліку а 2 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«корань n-й ступені з ліку а», «паказчык 
ступені кораня»; 
умець вылічваць корань n-й ступені з рэ-
чаіснага ліку

П. 3, 4 [2]
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116
117
118
119
120

Уласцівасці арыфметычнага 
кораня.
Пераўтварэнне выразаў, якія 
ўтрымліваюць карані n-й сту-
пені

5 Ведаць і правільна прымяняць формулы, 
якія выражаюць уласцівасці каранёў n-й 
ступені;
умець рашаць ураўненні віду x an =

П. 3, 4 [2]

121
122
123
124
125
126

Ступень з рэчаісным паказчы
кам.
Ступень з рацыянальным па-
казчыкам. Уласцівасці ступені 
з рацыянальным паказчыкам. 
Пераўтварэнне выразаў, якія 
ўтрымліваюць ступені з рацы-
янальным паказчыкам

6 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«ступень з рацыянальным паказчыкам», 
«уласцівасці ступені з рацыянальным 
паказчыкам»; 
умець прадстаўляць корань n-й ступені 
ў выглядзе ступені з рацыянальным пака-
зчыкам, ступень у выглядзе кораня n-й 
ступені; спрашчаць выразы, якія ўтры-
мліваюць ступені з рацыянальным пака-
зчыкам, і знаходзіць іх значэнні

П. 6 [2]

127
128
129

Ступенная функцыя з рацы
янальным паказчыкам. Ула-
сцівасці і графік ступеннай 
функцыі 

3 Ведаць уласцівасці і графік ступеннай 
функцыі;
умець будаваць графікі ступенных фун-

кцый y x a= , y x=
1
2, y x=

1
3  для a Z∈ , a ≠ 0

П. 7 [2]

130
131
132
133
134
135
136

Ірацыянальныя ўраўненні 7 Ведаць асноўныя метады рашэння ірацы-
янальных ураўненняў; 
умець рашаць ірацыянальныя ўраўненні

4
9

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

137 Кантрольная работа «Сту
пень з рацыянальным пака
зчыкам. Ступенная функцыя»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

138 Карэкцыя ведаў па тэме «Сту
пень з рацыянальным паказчы
кам. Ступенная функцыя»

1

8. Паўтарэнне (2 г)

139
140

Лікавыя функцыі і іх уласці-
васці.
Пераўтварэнні трыганаметры-
чных выразаў

2 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы
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0

10 клас 
Павышаны ўзровень

(6 г на тыдзень, 210 г)

Вучэбныя дапаможнікі:
1. Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэб. дапам. для 10 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 

Л. А. Латоцін, Б. Д. Чабатарэўскі. — Мінск : Адукацыя i выхаванне, 2013.
2. Латотин, Л. А. Математика : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. яз. обучения / 

Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. — Минск : Нар. асвета, 2013.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў
Матэрыял вучэбных 

дапаможнікаў, які 
выкарыстоўваецца

1 2 3 4 5 6

1. Паўтарэнне (4 г)

1
2

Выразы і іх пераўтварэнні 2 Умець прымяняць формулы скарочанага 
множання пры выкананні пераўтварэн-
няў выразаў

3 
4

Ураўненні і няроўнасці 2 Умець рашаць лінейныя і квадратныя 
ўраўненні і няроўнасці

2. Функцыі (20 г)

5
6

Азначэнне лікавай функцыі 
і спосабы яе задання (паўта-
рэнне)

2 Мець уяўленне пра паняцці «функцыя 
лікавага аргумента», «спосабы задання 
функцыі»; 
ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«абсяг вызначэння», «мноства значэн-
няў», «нулі функцыі», «прамежкі знака-
пастаянства»; 
умець знаходзіць абсяг вызначэння і мно-
ства значэнняў функцыі, нулі функцыі, 
прамежкі знакапастаянства

Матэрыял па тэ ме 
«Функцыі» на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by)
Матэматыка 9
П. 1, 3 А, Г, Д

5
1

Працяг

7
8

Цотнасць і няцотнасць фу
нкцыі. Перыядычнасць 

2 Ведаць і правільна прымяняць паняц-
ці «цотнасць», «няцотнасць функцыі», 
«перыядычнасць»;
умець даследаваць функцыю на цотнасць 
і няцотнасць па нескладаным аналіты-
чным заданні функцыі  і па графіку фу-
нкцыі 

Матэрыял на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by)
П. 19 [1]

9
10
11

Нарастанне і спаданне. Пу-
нкты максімуму і мінімуму; 
максімум і мінімум, найболь-
шае і найменшае значэнні фу-
нкцыі  на прамежку

3 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«нарастанне і спаданне функцыі», «пу-
нкты максімуму і мінімуму»; «максімум 
і мінімум», «найбольшае і найменшае 
значэнні функцыі на прамежку»;
умець знаходзіць прамежкі нарастання 
і спадання, пункты максімуму і мінімуму, 
максімум і мінімум функцыі, найбольшае 
і найменшае значэнні функцыі на праме-
жку па нескладаным аналітычным задан-
ні функцыі і па графіку функцыі 

Матэрыял на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by)
Матэматыка 9
П. 3 Б, В

12
13
14
15
16
17
18

Пераўтварэнні графікаў фу
нкцыі.
Складаная функцыя. Адваро-
тная функцыя

7 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«функцыя лікавага аргумента», «склада-
ная функцыя», «адваротная функцыя»;
умець будаваць графікі функцый y f x a= ±( )

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 дапамо-

гай пераўтварэнняў графіка функцыі 
y f x= ( )

Матэрыял на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by)
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2

Працяг

19
20
21

Бясконца спадальная геаме
трычная прагрэсія як фу
нкцыя натуральнага аргуме
нта. Сума членаў бясконца 
спадальнай геаметрычнай 
прагрэсіі

3 Мець уяўленне пра бясконца спадальную 
геаметрычную прагрэсію як функцыю  
натуральнага аргумента; 
умець знаходзіць суму членаў бясконца 
спадальнай геаметрычнай прагрэсіі

П. 5 [2]

22 Абагульненне вывучанага ма
тэрыялу па тэме «Функцыі»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме;
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

Матэрыял на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by)

23 Кантрольная работа «Фу
нкцыі»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме;
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

Матэрыял на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by)

24 Карэкцыя ведаў па тэме «Фу
нкцыі»

1

3. Уводзіны ў стэрэаметрыю (16 г)

25 Многавугольнікі (паўтарэнне) 1 Ведаць віды трохвугольнікаў, уласціва-
сці трохвугольнікаў, чатырохвугольнікаў

26
27
28

Прасторавыя фігуры.
Мнагаграннікі і іх відарысы. 
Прызма. Прамая і правільная 
прызма. Піраміда, правільная 
піраміда

3 Мець уяўленне пра прасторавыя целы стэ-
рэаметрыі: куб, паралелепіпед, піраміда, 
прызма, прамая прызма, правільная пры-
зма, правільная піраміда

П. 1 [1]

29
30

Прамыя і плоскасці.
Узаемнае размяшчэнне пун -

4 Ведаць аксіёмы стэрэаметрыі і вынікі  
з іх;

П. 2 [1]

5
3

Працяг

31
32

ктаў, прамых і плоскасцей: ак-
сіёмы стэрэаметрыі

умець прымяняць аксіёмы стэрэаметрыі 
і вынікі з іх для рашэння задач

33
34
35

Пабудаванне сячэнняў мнага
граннікаў.
Сячэнне мнагагранніка пло-
скасцю

3 Умець будаваць найпрасцейшыя сячэнні 
мнагаграннікаў плоскасцю на падставе 
аксіём стэрэаметрыі і вынікаў з іх

П. 3 [1]

36 Абагульненне вывучанага ма
тэрыялу па тэме «Уводзіны 
ў стэрэаметрыю»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме;
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

37 Кантрольная работа «Уво
дзіны ў стэрэаметрыю» 

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме;
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

38 Карэкцыя ведаў па тэме «Уво
дзіны ў стэрэаметрыю»

1

39
40

Рэзерв часу 2

4. Паралельнасць прамых і плоскасцей (22 г)

41
42
43
44

Узаемнае размяшчэнне 
прамых у прасторы.
Паралельныя прамыя ў прас-
торы. Прымета паралельнасці 
прамых

4 Ведаць і правільна прымяняць паняцце 
«паралельныя прамыя»; 
ведаць прыметы паралельнасці прамых, 
уласцівасці паралельных прамых

П. 8 [1]

45
46
47
48

Узаемнае размяшчэнне пра-
мых у прасторы.
Скрыжавальныя прамыя. 
Пры мета скрыжавальных

5 Ведаць і правільна прымяняць азначэнне 
скрыжавальных прамых; 
ведаць прымету скрыжавальных прамых,  
уласцівасці вугла і велічыню паміж пара-

П. 8 [1]
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4

Працяг

49 прамых. Вугал паміж прамымі лельнымі прамымі, скрыжавальнымі 
прамымі, перпендыкулярнымі прамымі 

50
51
52
53

Узаемнае размяшчэнне пра
мой і плоскасці ў прасторы.
Прамая, паралельная плоска-
сці. Прымета паралельнасці 
прамой і плоскасці

4 Ведаць уласцівасці паралельных прамой 
і плоскасці, прымету паралельнасці 
прамой і плоскасці;
умець рашаць геаметрычныя задачы

П. 9 [1]

54
55
56
57
58

Узаемнае размяшчэнне пло
скасцей у прасторы.
Паралельныя плоскасці. Пры-
мета паралельнасці плоска-
сцей. Уласцівасці паралельных 
прамых і плоскасцей у прасторы

5 Ведаць і правільна прымяняць паняцце 
«паралельныя плоскасці»;
ведаць прымету паралельнасці плоска-
сцей, уласцівасці паралельных плоска-
сцей;
умець будаваць сячэнні мнагаграннікаў 
плоскасцю, рашаць геаметрычныя зада-
чы на доказ паралельнасці плоскасцей 
і вылічэнне

П. 10 [1]

59 Абагульненне вывучанага ма
тэрыялу па тэме «Паралель
насць прамых і плоскасцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

П. 8—10 [1]

60 Кантрольная работа «Пара
лельнасць прамых і плоска
сцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

61 Карэкцыя ведаў па тэме «Па
ралельнасць прамых і плоска
сцей»

1

62 Рэзерв часу 1

5
5

Працяг

5. Трыганаметрыя (65 г)

63
64
65
66
67
68
69

Сінус, косінус, тангенс, ка
тангенс адвольнага вуглавога 
і лікавага аргументаў.
Сінус, косінус, тангенс, ката-
нгенс адвольнага вугла

7 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«адзінкавая акружнасць», «сінус і косі-
нус», «тангенс», «катангенс», «адвольны 
вугал»; 
ведаць лікавыя значэнні выразаў sina, 

cosa, tga, ctga пры a, роўным0, 
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 сі-
нуса і косінуса, тангенса, катангенса за-
дадзеных вуглоў; будаваць вуглы па за-
дадзеным значэнні іх сінуса, косінуса, 
тангенса, катангенса;
ведаць адзінкі вымярэння вугла: градус, 
радыян;
умець пераводзіць градусную меру ву-
глоў у радыянную і наадварот; будаваць 
вуглы па іх зададзенай градуснай ці рады-
яннай меры

П. 11 [1]

70
71
72

Сінус, косінус, тангенс, ка
тангенс адвольнага вуглавога 
і лікавага аргументаў.
Судачыненні паміж сінусам, 
косінусам, тангенсам і ката-
нгенсам аднаго і таго ж вугла

3 Ведаць формулы, судачыненні паміж 
сінусам, косінусам, тангенсам і катанге-
нсам аднаго і таго ж вугла;
умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў

П. 11 [1]
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6

Працяг

73
74
75
76

Функцыі y x= sin  і y x= cos , іх 

уласцівасці і графікі

4 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«перыядычнасць», «найменшы дадатны 
перыяд»;
умець будаваць графікі і прымяняць ула-
сцівасці трыганаметрычных функцый; 
знаходзіць перыяд

П. 19, 20 [1]

77
78
79

Функцыі y x= tg  і y x= ctg , іх 
уласцівасці і графікі

3 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«перыядычнасць», «найменшы дадатны 
перыяд»;
умець будаваць графікі і прымяняць ула-
сцівасці трыганаметрычных функцый; 
знаходзіць перыяд

П. 21 [1]

80
81
82
83

Арксінус, арккосінус, аркта
нгенс і арккатангенс ліку

4 Ведаць і правільна прымяняць тэрміны 
«арксінус», «арккосінус», «арктангенс» 
і «арккатангенс» ліку;
ведаць значэнні выразаў arcsina і arccosa 

пры a, роўным 0, ±
1
2

, ±
2

2
, ±

3
2

, ±1, 

і выразаў arctga і arcctga пры a, роўным 

0, ±
3

3
, ±1 , ± 3

П. 13 [1]

84
85
86
87

Адваротныя трыганаметры
чныя функцыі, іх уласцівасці 
і графікі

4 Ведаць і правільна прымяняць паняц-
це «адваротныя трыганаметрычныя фу-
нкцыі»; 
умець будаваць графікі адваротных тры-
ганаметрычных функцый і прымяняць іх 
уласцівасці

5
7

Працяг

88
89
90
91

Найпрасцейшыя трыганаме
трычныя ўраўненні sinx = a,  
cosx = a, tgx = a, сtgx = a

4 Ведаць формулы для рашэння найпра-
сцейшых трыганаметрычных ураўнен-
няў;
умець рашаць найпрасцейшыя трыгана-
метрычныя ўраўненні і ўраўненні, якія 
зводзяцца да іх (метадамі раскладання 
на множнікі, замены зменнай)

П. 22 [1]

92 Абагульненне вывучанага ма
тэрыялу па тэме «Пераўтва
рэнне трыганаметрычных 
выразаў»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

93 Кантрольная работа «Пера
ўтварэнне трыганаметрыч
ных выразаў»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

94
95

Карэкцыя ведаў па тэме «Пе
раўтварэнне трыганаметры
чных выразаў»

2

96
97
98
99

100
101

Формулы прывядзення. Пры-
мяненне формул да пераўтва-
рэння выразаў і рашэння тры-
ганаметрычных ураўненняў

6 Ведаць формулы прывядзення; 
умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
асноўных трыганаметрычных формул; 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметры-
чныя ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяц-
ца да іх (метадамі раскладання на мно-
жнікі, замены зменнай), аднародныя тры-
ганаметрычныя ўраўненні, розныя тыпы 
трыганаметрычных ураўненняў

П. 12, 23 [1]
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Працяг

102
103
104
105
106
107
108

Формулы складання. Пры-
мяненне формул да пераўтва-
рэння выразаў і рашэння тры-
ганаметрычных ураўненняў

7 Ведаць формулы складання; 
умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
асноўных трыганаметрычных формул; 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметры-
чныя ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяц-
ца да іх (метадамі раскладання на мно-
жнікі, замены зменнай), 
аднародныя трыганаметрычныя ўраў-
ненні, розныя тыпы трыганаметрычных 
ураўненняў

П. 12, 14, 15 [1]

109
110
111
112
113
114

Формулы двайнога і палаві
ннага аргументаў. Прымяне-
нне формул да пераўтварэння 
выразаў і рашэння трыганаме-
трычных ураўненняў

6 Ведаць формулы двайнога і палавіннага 
аргументаў; 
умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
асноўных трыганаметрычных формул; 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметры-
чныя ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяц-
ца да іх (метадамі раскладання на мно-
жнікі, замены зменнай), аднародныя тры-
ганаметрычныя ўраўненні, розныя тыпы 
трыганаметрычных ураўненняў

П. 12, 15, 23 [1]

115
116
117
118
119
120
121

Формулы пераўтварэння сумы 
(рознасці) трыганаметрычных 
функцый у здабытак і здабы
тку ў суму і рознасць. Пры-
мяненне формул да пераўтва-
рэння выразаў і рашэння тры-
ганаметрычных ураўненняў

7 Ведаць формулы пераўтварэння сумы 
(рознасці) у здабытак і здабытку ў суму 
і рознасць;
умець выконваць тоесныя пераўтварэнні 
трыганаметрычных выразаў з дапамогай 
асноўных трыганаметрычных формул; 
рашаць найпрасцейшыя трыганаметрыч-

П. 12, 15, 23 [1]

5
9

Працяг

ныя ўраўненні і ўраўненні, якія зводзяц-
ца да іх (метадамі раскладання на мно-
жнікі, замены зменнай), аднародныя тры-
ганаметрычныя ўраўненні, розныя тыпы 
трыганаметрычных ураўненняў

122 Абагульненне вывучанага ма
тэрыялу па тэме «Рашэнне 
трыганаметрычных ураўне
нняў»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

123 Кантрольная работа «Рашэ
нне трыганаметрычных ураў
ненняў»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

124 Карэкцыя ведаў па тэме «Ра
шэ нне трыганаметрычных 
ураўненняў»

1

125
126
127

Рэзерв часу 3

6. Перпендыкулярнасць прамых і плоскасцей (28 г)

128
129
130
131
132

Перпендыкулярнасць прамой 
і плоскасці.
Азначэнне прамой, перпенды-
кулярнай плоскасці. Прымета 
перпендыкулярнасці прамой 
і плоскасці. Тэарэма пра дзве 
паралельныя прамыя, адна 
з якіх перпендыкулярная плос-

5 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«перпендыкулярныя прамыя», «перпенды
кулярнасць прамой і плоскасці»;
ведаць прыметы перпендыкулярнасці 
прамой і плоскасці, уласцівасці перпе-
ндыкулярных прамых, перпендыку-
лярнасці прамой і плоскасці; 
умець рашаць геаметрычныя задачы на

П. 16 [1]
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касці.  Тэарэма пра дзве 
прамыя, перпендыкулярныя 
плоскасці

доказ і вылічэнне, даказваць прымету 
перпендыкулярнасці прамой і плоскасці

133
134
135
136
137
138
139 
140
141
142

Адлегласці. Вугал паміж пра
мой і плоскасцю.
Перпендыкуляр і нахіленая. 
Тэарэмы пра даўжыні перпе-
ндыкуляра, нахіленых і пра-
екцый гэтых нахіленых.
Тэарэма пра тры перпендыку-
ляры. Адлегласць паміж фігу-
рамі. Адлегласць ад пункту да 
плоскасці. Адлегласць паміж 
паралельнымі прамой і пло-
скасцю. Адлегласць паміж 
паралельнымі плоскасцямі. 
Адлегласць паміж скрыжава-
льнымі прамымі

10 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«перпендыкуляр да плоскасці», «нахі-
леная да плоскасці», «адлегласць паміж 
паралельнымі прамымі», «адлегласць 
паміж паралельнымі прамой і плоскасцю», 
«адлегласць паміж паралельнымі плоска-
сцямі», «адлегласць паміж скрыжаваль-
нымі прамымі», «вызначэнне вугла паміж 
прамой і плоскасцю»;
ведаць тэарэму пра тры перпендыкуляры;
умець знаходзіць вугал паміж прамой 
і плоскасцю, адлегласць паміж дзвюма 
паралельнымі прамымі, паралельны-
мі прамой і плоскасцю, паралельнымі 
плоскасцямі, скыжавальнымі прамымі; 
рашаць геаметрычныя задачы на доказ 
і вылічэнне;
умець даказваць тэарэму пра тры перпе-
ндыкуляры

П. 17 [1]

143
144
145
146
147
148

Перпендыкулярнасць плоска
сцей.
Двухгранны вугал. Лінейны ву-
гал двухграннага вугла. Мера 
двухграннага вугла. Вугал 
паміж плоскасцямі. Метады вы-

8 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«двухгранны вугал», «лінейны вугал двух-
граннага вугла», «вугал паміж плоскас-
цямі», «перпендыкулярныя плоскасці»; 
умець даказваць прымету перпендыку-
лярнасці плоскасцей;

П. 18 [1]

6
1

Працяг

149
150

лічэння вугла паміж плоскас-
цямі.
Перпендыкулярныя плоскасці. 
Прымета перпендыкулярнасці 
плоскасцей. Адваротная тэарэ-
ма. Тэарэмы пра сувязі паміж 
паралельнасцю і перпендыку-
лярнасцю прамых і плоска-
сцей. Уласцівасці перпендыку-
лярных прамых і плоскасцей

ведаць прыметы перпендыкулярнасці 
плоскасцей, уласцівасці перпендыку-
лярных плоскасцей; 
умець даказваць прымету перпендыку-
лярнасці плоскасцей; знаходзіць вугал 
паміж дзвюма плоскасцямі; рашаць ге-
аметрычныя задачы на доказ і вылічэнне

151 Абагульненне вывучанага ма
тэрыялу па тэме «Перпенды
кулярнасць прамых і плоска
сцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

152 Кантрольная работа «Пер
пендыкулярнасць прамых і плос
касцей»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

153 Карэкцыя ведаў па тэме «Пер
пендыкулярнасць прамых і плос
касцей»

1

154
155

Рэзерв часу 2

7. Ступень з рацыянальным паказчыкам. Ступенная функцыя (40 г)

156
157
158

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

3 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«карані n-й ступені з ліку а», «паказчык 
ступені кораня», «падкарэнны выраз»,

П. 3, 4 [2]
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«ступень з рацыянальным паказчыкам»; 
умець вылічваць корань n-й ступені з рэ-
чаіснага ліку

159
160
161
162
163
164
165

Уласцівасці арыфметычнага 
кораня.
Пераўтварэнне выразаў, якія 
ўтрымліваюць карані n-й сту-
пені.
Пазбаўленне ад ірацыянальна-
сці ў назоўніку дробу

7 Ведаць і правільна прымяняць форму-
лы, якія выражаюць уласцівасці каранёў 
n-й ступені;
ведаць асноўныя ўласцівасці кораня 
n-й ступені;
умець рашаць ураўненні віду x an = ; 
вылічваць корань n-й ступені з рэчаісна-
га ліку, які прадстаўляе n-ю ступень; 
выносіць множнік з-пад кораня; ацэнь-
ваць значэнне кораня; спрашчаць выра-
зы, якія ўтрымліваюць карані і ступені 
з рацыянальным паказчыкам; пазбаўляц-
ца ад ірацыянальнасці ў назоўніку дробу

П. 3, 4 [2]

166
167
168
169
170
171

Ступень з рэчаісным пака
зчыкам.
Ступень з рацыянальным 
паказчыкам. 
Уласцівасці ступені з рацыяна-
льным паказчыкам. Пераўтва-
рэнне выразаў, якія ўтрымліва-
юць ступені з рацыянальным 
паказчыкам.
Ступень з рэчаісным паказчы-
кам

6 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«ступень з рацыянальным паказчыкам», 
«уласцівасці ступені з рацыянальным 
паказчыкам»; 
умець прадстаўляць корань n-й ступе-
ні ў выглядзе ступені з рацыянальным 
паказчыкам, ступень у выглядзе кораня 
n-й ступені; 
спрашчаць выразы, якія ўтрымліваюць 
ступені з рацыянальным паказчыкам, 
і знаходзіць іх значэнні

П. 6 [2]

6
3

Працяг

172 Абагульненне вывучанага ма
тэрыялу па тэме «Ступень 
з рацыянальным паказчыкам»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

173 Кантрольная работа «Сту
пень з рацыянальным паказчы
кам»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

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

1

175
176
177
178
179

Ступенная функцыя з рацы
янальным паказчыкам y x a= ,  

y x a=
1

 для a N∈ , уласцівасці 
і графік ступеннай функцыі

5 Ведаць уласцівасці і графік ступеннай 
функцыі;
умець будаваць графікі ступенных фу-

нкцый y x a=  для a Z a∈ ≠, 0; y x a=
1

 для 
a N∈ ; рашаць ураўненні віду xn = a; выко-
нваць пераўтварэнні графікаў ступеннай 
функцыі 

П. 7 [2]

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189

Ірацыянальныя ўраўненні.
Ірацыянальныя няроўнасці

10 Ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«ірацыянальнае ўраўненне», «ірацыяна-
льная няроўнасць»; 
ведаць асноўныя метады рашэння ірацы-
янальных ураўненняў і няроўнасцей; 
умець рашаць ірацыянальныя ўраўненні, 
ірацыянальныя няроўнасці
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190 Абагульненне вывучанага ма
тэрыялу па тэме «Ступень 
з рацыянальным паказчыкам. 
Ступенная функцыя»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

191 Кантрольная работа «Сту
пень з рацыянальным паказчы
кам. Ступенная функцыя»

1 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

192 Карэкцыя ведаў па тэме «Сту
пень з рацыянальным паказчы
кам. Ступенная функцыя»

1

193
194
195

Рэзерв часу 3

8. Элементы камбінаторыкі (10 г)

196
197
198
199
200
201

Правілы камбінаторнага скла
дання і множання. Камбіна-
цыі элементаў без паўтораў: 
перастаноўкі, размяшчэнні 
і спалучэнні

6 Мець уяўленне пра камбінаторыку як 
раздзел матэматыкі;
ведаць і правільна прымяняць паняцці 
«перастаноўка», «размяшчэнне», «спа-
лучэнне без паўтораў»; умець знаходзіць 
лік перастановак, размяшчэнняў, спалу-
чэнняў без паўтораў; рашаць камбінато-
рныя задачы

Матэрыял на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by)

202
203
204
205

Біном Ньютана. Рашэнне ка-
мбінаторных задач

4 Мець уяўленне пра біном Ньютана;
умець прымяняць формулу бінома 
Ньютана пры рашэнні задач

Матэрыял на На-
цыянальным аду-
кацыйным партале 
(www.adu.by)

6
5

Заканчэнне

9. Паўтарэнне (5 г)

206
207

Трыганаметрыя 2 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

208
209

Паралельнасць і перпендыку-
лярнасць у прасторы

2 Ведаць тэарэтычны матэрыял па тэме; 
умець прымяняць атрыманыя веды, уме-
нні і навыкі на практыцы

210 Рэзерв часу 1
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11 клас 
Базавы ўзровень

(4 г на тыдзень, 140 г)

Вучэбныя дапаможнікі:
1. Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 

Л. А. Латоцін, Б. Д. Чабатарэўскі. — Мінск : Нар. асвета, 2013.
2. Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. 

яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. — Минск : Адукацыя i выхаванне, 2014.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў

Матэрыял  
вучэбных  

дапаможнікаў, 
які выкары-
стоўваецца

1 2 3 4 5 6

Прызма і цыліндр (16 г)

1
2
3
4
5

Прызма.
Аб’ём цела. Аб’ём прамавуголь-
нага паралелепіпеда.
Уласцівасці правільнай пры-
змы. Плошча бакавой і поў-
най паверхняў прызмы. Аб’-
ём прызмы

5 Ведаць азначэнні прызмы, прамой прызмы, праві-
льнай прызмы, паралелепіпеда, куба, дыяганаль-
нага сячэння прызмы, аб’ёму паралелепіпеда;
ведаць уласцівасці прызмы, прамой прызмы, 
правільнай прызмы, паралелепіпеда, прамавуго-
льнага паралелепіпеда, куба; 
ведаць формулы плошчы бакавой паверхні 
прамой прызмы;
умець:
прымяняць уласцівасці прызмы пры рашэнні за-
дач;
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні 
прамой прызмы, плошчы бакавой паверхні; 

П. 1

6
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

прымяняць формулу аб’ёму паралелепіпеда пры 
рашэнні задач;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэнне 
з выкарыстаннем вядомых уласцівасцей прызмы

6 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Прызма»

1

7
8
9

10
11
12

Цыліндр.
Плошча бакавой і поўнай па-
верхняў цыліндра.
Аб’ём цыліндра

6 Ведаць азначэнні цыліндра, восевага сячэння цы-
ліндра; 
ведаць формулы плошчы бакавой і поўнай паве-
рхні цыліндра, аб’ёму цыліндра; 
мець уяўленне пра восевае сячэнне цыліндра; сячэ-
нне, паралельнае і перпендыкулярнае восі цылі-
ндра; разгортку бакавой паверхні цыліндра;
умець: 
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні цы-
ліндра, знаходзіць плошчу бакавой і поўнай паве-
рхняў цыліндра, аб’ём цыліндра, рашаць задачы на 
доказ і вылічэнне

П. 2

13 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Прызма і цыліндр»

1 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў па 
вывучанай тэме

14 Кантрольная работа «Прызма 
і цыліндр»
(Кантрольная работа № 1)  

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы
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1 2 3 4 5 6

15
16

Карэкцыя ведаў па тэме «Пры-
зма і цыліндр»

2

Абагульненне паняцця ступені. Паняцце лагарыфма ліку (7 г)

17 
18
19

Ступень з рацыянальным па-
казчыкам. Уласцівасці ступені 
з рацыянальным паказчыкам

3 Ведаць азначэнне і ўласцівасці ступені з рацыяна-
льным паказчыкам

П. 3—4, 6

20 Ступень з ірацыянальным па-
казчыкам

1 Ведаць азначэнне і ўласцівасці ступені з ірацыяна-
льным паказчыкам

П. 6

21
22
23

Азначэнне лагарыфма ліку. 
Асноўная лагарыфмічная то-
еснасць

3 Ведаць азначэнне лагарыфма ліку; асноўную 
лагарыфмічную тоеснасць;
умець прымяняць асноўную лагарыфмічную 
тоеснасць для спрашчэння выразаў

П. 12

Піраміда і конус (15 г)

24
25
26
27
28

Піраміда.
Уласцівасці правільнай піра-
міды. Усечаная піраміда.
Плошча бакавой і поўнай 
паверхняў піраміды.
Аб’ём піраміды

5 Ведаць азначэнні піраміды, усечанай піраміды; 
дыяганальнага сячэння піраміды;
ведаць уласцівасці правільнай піраміды;
ведаць формулы плошчы бакавой паверхні 
правільнай піраміды; аб’ёму піраміды;
умець: 
прымяняць формулы плошчы паверхні праві-
льнай піраміды пры рашэнні задач; выводзіць 
формулы плошчы бакавой паверхні правільнай 
піраміды;

П. 9

6
9

Працяг

1 2 3 4 5 6

прымяняць формулу аб’ёму піраміды пры рашэн-
ні задач;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэнне 
з выкарыстаннем вядомых уласцівасцей піраміды

29 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Піраміда»

1

30
31
32
33
34

Конус.
Плошча бакавой і поўнай па-
верхняў конуса. Усечаны ко-
нус. Аб’ём конуса

5 Ведаць азначэнні конуса, восевага сячэння конуса, 
усечанага конуса; 
ведаць формулы плошчы бакавой і поўнай паве-
рхні конуса; аб’ёму конуса; 
мець уяўленне пра восевае сячэнне конуса і сячэнне 
перпендыкулярам восі конуса; разгортку бакавой 
паверхні конуса;
умець:
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні ко-
нуса;
знаходзіць плошчу бакавой і поўнай поверхняў 
конуса, аб’ём конуса, рашаць задачы на доказ 
і вылічэнне

П. 10

35 Падагульняючы урок па тэме 
«Піраміда і конус»

1 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў па 
вывучанай тэме

36 Кантрольная работа «Піра
міда і конус»
(Кантрольная работа № 2)  

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы
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Працяг
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37
38

Карэкцыя ведаў па тэме «Пі-
раміда і конус»

2

Паказальная функцыя (20 г)

39
40
41
42
43

Працэсы паказальнага на рас-
тання і паказальнага спадання. 
Паказальная функцыя. Ула-
сцівасці паказальнай функцыі. 
Рэшэнне задач на прымяненне 
ўласцівасцей паказальнай фун-
кцыі

5 Ведаць азначэнне і ўласцівасці паказальнай фу-
нкцыі; 
мець уяўленне аб паказальнай функцыі як матэ-
матычнай мадэлі, якая знаходзіць шырокае пры-
мяненне пры вывучэнні працэсаў і з’яў навако-
льнага свету (радыеактыўны распад рэчыва, рост 
калоніі бактерый);
умець:
будаваць графікі паказальнай функцыі з рознымі 
асновамі;
прымяняць уласцівасці і графікі паказальнай фу-
нкцыі з рознымі асновамі для параўнання значэ-
нняў паказальнай функцыі, для вызначэння мно-
ства значэнняў, найбольшага і найменшага зна-
чэнняў

П. 11

44
45
46
47
48
49
50

Паказальныя ўраўненні 7 Ведаць метады рашэння паказальных ураўненняў;
умець: 
рашаць паказальныя ўраўненні на падставе ўла-
сцівасцей паказальнай функцыі, з дапамогай рас-
кладання на множнікі, заменай зменнай;
рашаць аднародныя паказальныя ўраўненні

П. 14

7
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

51
52
53
54
55

Паказальныя няроўнасці 5 Ведаць метады рашэння паказальных няроўна-
сцей;
умець: 
рашаць паказальныя няроўнасці на падставе ўла-
сцівасцей паказальнай функцыі з дапамогай рас-
кладання на множнікі, заменай зменнай;
рашаць аднародныя паказальныя няроўнасці

П. 14

56 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Паказальная функцыя»

1 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў па 
вывучанай тэме

57 Кантрольная работа № 3 
«Па казальная функцыя»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні і 
навыкі на практыцы

58 Карэкцыя ведаў па тэме «Па-
казальная функцыя»

Лагарыфмічная функцыя (30 г)

59
60
61
62
63
64
65

Уласцівасці лагарыфмаў 7 Ведаць уласцівасці лагарыфмаў: лагарыфм здабы-
тку, дзелі, ступені; формулу пераходу ад лагары-
фма з адной асновай да лагарыфма з другой асно-
вай; азначэнне десятковага лагарыфма;
умець прымяняць уласцівасці лагарыфмаў пры 
спрашчэнні выразаў

П. 12

66
67
68
69
70

Лагарыфмічная функцыя. 
Уласцівасці лагарыфмічнай 
функцыі

5 Ведаць азначэнне і ўласцівасці лагарыфмічнай 
функцыі;
умець:
будаваць графікі лагарыфмічнай функцыі з роз-
нымі асновамі;

П. 13
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Працяг

1 2 3 4 5 6

прымяняць уласцівасці і графікі лагарыфмічнай 
функцыі з рознымі асновамі для параўнання зна-
чэнняў лагарыфмічнай функцыі, для знаходжання 
абсягу вызначэнняў і абсягу значэнняў, найболь-
шага і найменшага значэнняў

71
72
73
74
75
76

Лагарыфмічныя ўраўненні 6 Ведаць метады рашэння лагарыфмічных ураўнен-
няў;
умець рашаць лагарыфмічныя ўраўненні на падста-
ве ўласцівасцей лагарыфмічнай функцыі, з дапа-
могай раскладання на множнікі, заменай зменнай

П. 15

77
78

Сістэмы лагарыфмічных ураў-
ненняў

2 Умець рашаць сістэмы лагарыфмічных ураўненняў П. 15

79
80
81
82
83
84
85

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

П. 15

86 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Лагарыфмічная функцыя» 

1 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў па 
вывучанай тэме

87 Кантрольная работа № 4 
«Лагарыфмічная функцыя»

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

88 Карэкцыя ведаў па тэме «Ла-
гарыфмічная функцыя»

7
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

Сфера і шар (16 г )

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98

Сфера і шар. Сячэнні сферы 
і шара плоскасцю. Датычная 
плоскасць да сферы (шара). 
Плошча сферы. Аб’ём шара

10 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 плоскасцю;
умець знаходзіць плошчу сферы і аб’ём шара, 
рашаць задачы на доказ і вылічэнне

П. 16—17

99
100

Правільныя мнагаграннікі 2 Мець уяўленне аб правільных мнагагранніках П. 18

101 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Сфера і шар»

1 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў па 
вывучанай тэме

102 Кантрольная работа «Сфера 
і шар»
(Кантрольная работа № 5)  

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні і 
навыкі на практыцы

103
104

Карэкцыя ведаў па тэме «Сфе-
ра і шар»

2

Вынікавое паўтарэнне (36 г)

105
106
107
108

Лікі і вылічэнні. Выразы і іх 
пераўтварэнні

6 Умець прымяняць атрыманыя веды на практыцы П. 19–20
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Працяг
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109
110

111
112
113
114
115
116
117
118
119

Ураўненні і няроўнасці (лі-
нейныя, квадратныя, паказа-
льныя, лагарыфмічныя)

9 Умець прымяняць атрыманыя веды на практыцы П. 21

120
121
122
123
124
125
126

Функцыі, уласцівасці і графікі:
y = k/x (k ≠ 0), y = x3, y = x     ,
y = x, y = ах2 + bx + c, y = ax,
y = logab

7 Умець прымяняць атрыманыя веды на практыцы П. 22

127
128

Перпендыкуляр і нахіленая 
да плоскасці. Трохвугольнік. 
Прамавугольны трохвуголь-
нік. Раўнабедраны  трохвуго-
льнік.
Адносіны паміж фігурамі

2 Умець прымяняць атрыманыя веды на практыцы П. 23

129
130

Акружнасць і круг. Акру-
жнасць і прамая. Акружнасць 
і дзве прамыя. Акружнасць 
і трохвугольнік

2 Умець прымяняць атрыманыя веды на практыцы П. 23

7
5

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

131
132

Чатырохвугольнік. Трапецыя. 
Ромб. Паралелаграм. Прама-
вугольнік. Квадрат. 
Акружнасць і чатырохвуго-
льнік

2 Умець прымяняць атрыманыя веды на практыцы П. 23

133
134

Плошча фігур: прызмы, піра-
міды, цыліндра, конуса, усе-
чанай піраміды і ўсечаннага 
конуса, сферы

2 Умець прымяняць атрыманыя веды на практыцы П. 24

135
136

Аб’ём цел: паралелепіпеда, 
прызмы, піраміды,  цыліндра, 
конуса, усечанай піраміды 
і ўсечанага конуса, шара

2 Умець прымяняць атрыманыя веды на практыцы П. 24 

137
138

Кантрольная работа «Выні
ковае паўтарэнне»
(Кантрольная работа № 6)  

2 Высветліць ступень засваення матэрыялу

139
140

Карэкцыя ведаў па тэме «Вы-
нікаўое паўтарэнне» 

2
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11 клас 
Павышаны ўзровень

(6 г на тыдзень, 210 г)

Вучэбныя дапаможнікі:
1. Латоцін, Л. А. Матэматыка : вучэб. дапам. для 11 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / 

Л. А. Латоцін, Б. Д. Чабатарэўскі. — Мінск : Нар. асвета, 2013.
2. Латотин, Л. А. Сборник задач по математике : учеб. пособие для 11 кл. учреждений общ. сред. образования с рус. 

яз. обучения / Л. А. Латотин, Б. Д. Чеботаревский. — Минск, 2014.

№ 
урока Дата Тэма ўрока

Коль-
касць 
гадзін

Патрабаванні да ўзроўню падрыхтоўкі вучняў

Матэрыял  
вучэбных  

дапаможнікаў, 
які выкары-
стоўваецца

1 2 3 4 5 6

Прызма і цыліндр (20 г )

1
2
3
4
5
6
7
8

Прызма.
Паняцце мнагагранніка. 
Выпуклыя мнагаграннікі. 
Уласцівасці прызмы, правіль-
най прызмы, паралелепіпеда. 
Плошча бакавой і поўнай паве-
рхняў прызмы.
Аб’ём цела. Уласцівасці аб’-
ёмаў. Аб’ём паралелепіпеда. 
Аб’ём прызмы

8 Ведаць азначэнні прызмы, прамой прызмы, праві-
льнай прызмы, паралелепіпеда, куба, дыяганаль-
нага сячэння прызмы;
ведаць уласцівасці прызмы, прамой прызмы, 
правільнай прызмы, паралелепіпеда, прамавуго-
льнага паралелепіпеда, куба; 
ведаць формулы плошчы бакавой паверхні пры-
змы, аб’ёму паралелепіпеда; аб’ёму прызмы;
умець:
прымяняць формулы плошчы паверхні прамой 
прызмы пры рашэнні задач;
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні 
прамой прызмы, плошчы бакавой паверхні;

П. 1

7
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

прымяняць формулу аб’ёму паралелепіпеда пры 
рашэнні задач;
выводзіць формулы аб’ёму прамога паралелепіпе-
да; аб’ёму нахіленага паралелепіпеда;
прымяняць формулу аб’ёму прызмы пры рашэ-
нні задач;
выводзіць формулы аб’ёму трохвугольной пры-
змы; аб’ёму адвольной прызмы;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэнне 
з выкарыстаннем вядомых уласцівасцей прызмы

9 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Прызма»

1

10
11
12
13
14
15
16

Цыліндр.
Плошча бакавой і поўнай 
паверхняў цыліндра.
Аб’ём цыліндра

7 Ведаць азначэнні цыліндра, восевага сячэння цы-
ліндра; 
ведаць формулы плошчы бакавой і поўнай паве-
рхняў цыліндра, аб’ёму цыліндра; 
мець уяўленне пра восевае сячэнне цыліндра; сячэ-
нне, паралельнае і перпендыкулярнае восі цылі-
ндра; разгортку бакавой паверхні цыліндра;
умець:
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні цы-
ліндра; 
знаходзіць плошчу бакавой і поўнай паверхняў 
цыліндра, аб’ём цыліндра, рашаць задачы на до-
каз і вылічэнне

П. 2

17 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Прызма і цыліндр»

1 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў па 
вывучанай тэме
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Працяг

1 2 3 4 5 6

18 Кантрольная работа «Прызма 
і цыліндр»
(Кантрольная работа № 1) 

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні і 
навыкі на практыцы

19
20

Карэкцыя ведаў па тэме  
«Прыз ма і цыліндр»

2

Абагульненне паняцця ступені. Паняцце лагарыфма ліку (7 г)

21
22
23

Ступень з рацыянальным па-
казчыкам. Уласцівасці ступені 
з рацыянальным паказчыкам

3 Ведаць азначэнне і ўласцівасці ступені з рацыяна-
льным паказчыкам

П. 1.8, 1.9

24 Ступень з ірацыянальным па-
казчыкам

1 Ведаць азначэнне і ўласцівасці ступені з ірацыяна-
льным паказчыкам

П. 2.1

25
26
27

Азначэнне лагарыфма ліку. 
Асноўная лагарыфмічная то-
еснасць

3 Ведаць азначэнне лагарыфма ліку; асноўную 
лагарыфмічную тоеснасць;
умець прымяняць асноўную лагарыфмічную 
тоеснасць для спрашчэння выразаў

П. 2.5

Піраміда і конус (20 г)

28
29
30
31
32
33
34
35

Піраміда.
Уласцівасці правільнай піра-
міды. Уласцівасці піраміды 
з роўнымі ці роўна нахілен-
нымі бакавымі кантамі.
Уласцівасці піраміды з роў-
нымі вышынямі бакавых гра-
ней, апушчанымі з вяршыні

10 Ведаць азначэнні піраміды, усечанай піраміды; ды-
яганальнага сячэння піраміды;
ведаць уласцівасці правільнай піраміды;
піраміды з роўнымі ці роўна нахіленымі бакавымі 
кантамі; піраміды з роўнымі вышынямі бакавых 
граней, апушчанымі з вяршыні піраміды, ці роўна 
нахіленымі бакавымі гранямі;

П. 9

7
9

Працяг

1 2 3 4 5 6

36
37

піраміды, ці роўна нахілены-
мі бакавымі гранямі. Плошча 
бакавой і поўнай паверхняў 
піраміды. Усечаная піраміда. 
Усечаная правільная піраміда. 
Аб’ём піраміды. Аб’ём усеча-
най піраміды

ведаць формулы плошчы бакавой паверхні праві-
льнай піраміды; аб’ёму правільнай усечанай піра-
міды; аб’ёму піраміды;
умець:
прымяняць формулы плошчы паверхні правіль-
най піраміды пры рашэнні задач;
выводзіць формулы плошчы бакавой паверхні 
правільнай піраміды; выводзіць формулы аб’ёму 
ўсечанай піраміды;
прымяняць формулы плошчы паверхні правіль-
най усечанай піраміды пры рашэнні задач;
выводзіць формулы плошчы бакавой паверхні 
правільнай усечанай піраміды;
прымяняць формулу аб’ёму піраміды пры рашэ-
нні задач;
прымяняць формулу аб’ёму правільнай усечаннай 
піраміды пры рашэнні задач;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылічэнне 
з выкарыстаннем вядомых уласцівасцей піраміды

38 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Піраміда»

1

39
40
41
42
43

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

5 Ведаць азначэнні конуса, восевага сячэння конуса, 
усечанага конуса; 
ведаць формулы плошчы бакавой і поўнай паве-
рхні конуса; аб’ёму конуса; 
мець уяўленне аб восевым сячэнні конуса і сячэнні, 
перпендыкулярным восі конуса; разгортцы бакавой 
паверхні конуса;

П. 10
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Працяг

1 2 3 4 5 6

умець:
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні ко-
нуса;
знаходзіць плошчу бакавой і поўнай паверхняў 
конуса, аб’ём конуса; 
выводзіць формулу плошчы бакавой паверхні ўсе-
чанага конуса;
знаходзіць плошчу бакавой і поўнай паверхняў 
усечанага конуса, аб’ём усечанага конуса;
рашаць задачы на доказ і вылічэнне

44 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Піраміда і конус»

1 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў па 
вывучанай тэме

45 Кантрольная работа «Піра
міда і конус»
(Кантрольная работа № 2) 

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

46
47

Карэкцыя ведаў па тэме «Пі-
раміда і конус»

2

Паказальная функцыя (20 г)

48
49
50
51

Працэсы паказальнага нара-
стання і паказальнага спада-
ння. Паказальная функцыя. 
Уласцівасці паказальнай фу-
нкцыі. Рэшэнне задач на пры-
мяненне ўласцівасцей паказа-
льнай функцыі

4 Ведаць азначэнне і ўласцівасці паказальнай фу-
нкцыі;
мець уяўленне аб паказальнай функцыі як матэ-
матычнай мадэлі, якая знаходзіць шырокае пры-
мяненне пры вывучэнні працэсаў і з’яў навако-
льнага свету (радыеактыўны распад рэчыва, рост 
калоніі бактерый);

П. 2.2

8
1

Працяг

1 2 3 4 5 6

умець: 
будаваць графікі паказальнай функцыі з рознымі 
асновамі;
прымяняць уласцівасці і графікі паказальнай фу-
нкцыі з рознымі асновамі для параўнання значэ-
нняў паказальнай функцыі, для вызначэння мно-
ства значэнняў, найбольшага і найменшага зна-
чэнняў

52
53
54
55

Паказальныя ўраўненні 4 Ведаць метады рашэння паказальных ураўненняў;
умець: 
рашаць паказальныя ўраўненні на падставе ўла-
сцівасцей паказальнай функцыі, з дапамогай рас-
кладання на множнікі, заменай зменнай;
рашаць аднародныя паказальныя ўраўненні

П. 2.3

56
57

Сістэмы паказальных ураў-
ненняў

2 Умець рашаць сістэмы паказальных ураўненняў

58
59
60
61

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

П. 2.4

62
63

Сістэмы паказальных няроў-
насцей

2 Умець рашаць сістэмы паказальных няроўнасцей

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



8
2

Працяг

1 2 3 4 5 6

64
65

Нестандартныя ўраўненні 
і няроўнасці, задачы інтэгра-
ванага характару

2 Умець выкарыстоўваць прыёмы пошуку і рашэння 
нестандартных ураўненняў і няроўнасцей

П. 2.2–2.4

66 Кантрольная работа № 1 
«Паказальная функцыя»

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

67 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Паказальная функцыя»

1

Лагарыфмічная функцыя (35 г)

68
69
70
71
72
73
74

Уласцівасці лагарыфмаў 7 Ведаць уласцівасці лагарыфмаў: лагарыфм здабы-
тку, дзелі, ступені; формулу пераходу ад лагары-
фма з адной асновай да лагарыфму з другой асно-
вай; азначэнне десятковага лагарыфма;
умець прымяняць уласцівасці лагарыфмаў пры 
спрашчэнні выразаў

П. 2.6

75
76
77
78
79

Лагарыфмічная функцыя. 
Уласцівасці лагарыфмічнай 
функцыі 

5 Ведаць азначэнне і ўласцівасці лагарыфмічнай 
функцыі;
умець: 
будаваць графікі лагарыфмічнай функцыі з роз-
нымі асновамі;
прымяняць уласцівасці і графікі лагарыфмічнай 
функцыі з рознымі асновамі для параўнання зна-
чэнняў лагарыфмічнай функцыі, для знаходжання 
абсягу вызначэння і абсягу значэнняў, найбольша-
га і найменшага значэнняў

П. 2.7

8
3

Працяг

1 2 3 4 5 6

80
81
82
83
84
85

Лагарыфмічныя ўраўненні 6 Ведаць метады рашэння лагарыфмічных ураўне-
нняў;
умець рашаць лагарыфмічныя ўраўненні на пад-
ставе ўласцівасцей лагарыфмічнай функцыі, з да-
памогай раскладання на множнікі, заменай зме-
ннай

П. 2.8

86
87

Сістэмы лагарыфмічных 
ураў ненняў

2 Умець рашаць сістэмы лагарыфмічных ураўнен-
няў

88
89
90
91
92
93
94

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

П. 2.9

95
96

Сістэмы лагарыфмічных 
няроўнасцей

2 Умець рашаць сістэмы лагарыфмічных няроўна-
сцей

97
98
99

100

Нестандартныя ўраўненні 
і няроўнасці, задачы інтэгра-
ванага характару

4 Умець выкарыстоўваць прыёмы пошуку і рашэння 
нестандартных ураўненняў і няроўнасцей

П. 2.5—2.9

101 Кантрольная работа № 2 
«Лагарыфмічная функцыя»

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

102 Карэкцыя ведаў па тэме «Ла-
гарыфмічная функцыя»

1
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Працяг

1 2 3 4 5 6

Сфера і шар (20 г)

103
104
105
106
107
108
109
110

Сфера і шар. Сячэнні сферы 
і шара плоскасцю. Датычная 
плоскасць да сферы (шара). 
Плошча сферы. Аб’ём шара

8 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 плоскасцю;
умець:
знаходзіць плошчу сферы і аб’ём шара, рашаць за-
дачы на доказ і вылічэнне

П. 16—17

111
112
113
114
115
116

Камбінацыі мнагаграннікаў 
і цел вярчэння

6 Ведаць азначэнні сферы (шара), апісанай каля 
мнагагранніка, сферы (шара), умежанай у мнага-
граннік, цыліндра, умежанага ў прызму і апісанага 
каля прызмы, конуса, умежанага ў піраміду і апі-
санага каля піраміды;
умець:
рашаць задачы на камбінацыю цел вярчэння; 
рашаць задачы на камбінацыю цел вярчэння і мна-
гаграннікаў;
знаходзіць радыус апісанай сферы (шара) і радыус 
умежанай сферы (шара) для правільнай і прамой 
прызмы, правільнай піраміды;
рашаць задачы на камбінацыю піраміды і умежа-
най у яе прызмы;
рашаць геаметрычныя задачы на доказ і вылі чэн не;
прымяняць атрыманыя веды пры рашэнні задач 
практычнай скіраванасці

8
5

Працяг

1 2 3 4 5 6

117
118

Правільныя мнагаграннікі 2 Мець уяўленне аб правільных мнагагранніках П. 18

119 Падагульняючы ўрок па тэме 
«Сфера і шар»

1 Абагульніць і сістэматызаваць веды вучняў па 
вывучанай тэме

120 Кантрольная работа «Сфера 
і шар»
(Кантрольная работа № 5) 

1 Умець прымяняць атрыманыя веды, уменні 
і навыкі на практыцы

121
122

Карэкцыя ведаў па тэме 
«Сфера і шар»

2

Вытворная (26 г)

123
124

Вытворная, фізічны сэнс 
вытворнай, геаметрычны сэнс 
вытворнай

2 Ведаць фізічны і геаметрычны сэнс вытворнай

125 Вытворныя функцый: 
y = с, y = ах + b, y = ах2 + bx + c,
y = k/x, y = xn, x ∈ N 

1

126
127
128

Правілы знаходжання вытво-
рных

3 Ведаць правілы знаходжання вытворнай сумы, 
рознасці, здабытку, дзелі функцый; 
умець знаходзіць вытворную функцыі па правілах 
знаходжання вытворных

129
130
131
132

Сувязь паміж знакам вытво-
рнай функцыі і яе нарастан-
нем ці спаданнем

4 Ведаць сувязь паміж нарастаннем (спаданнем) 
функцыі і знакам яе вытворнай;
умець вызначаць прамежкі манатоннасці, пункты 
экстрэмуму, экстрэмумы функцыі 
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Працяг

1 2 3 4 5 6

133
134
135
136

Ураўненне датычнай да графі-
ка функцыі 

4 Умець складаць ураўненне датычнай да графіка 
функцыі 

137
138
139
140

Знаходжанне найбольшага 
і найменшага значэнняў фу-
нкцыі на прамежку

4 Умець рашаць задачы на знаходжанне найбольша-
га і найменшага значэнняў функцыі на прамежку

141
142
143
144
145
146

Прымяненне вытворнай да 
даследавання функцый, рашэ-
ння ўраўненняў і няроўнасцей

6 Умець выкарыстоўваць вытворную пры даследа-
ванні функцый і пабудаванні графікаў;
прымяняць атрыманыя веды пры рашэнні задач 
практычнай накіраванасці

147 Кантрольная работа «Выт
ворная»

1

148 Карэкцыя ведаў па тэме 
«Вытворная»

1

Элементы тэорыі імавернасцей (12 г)

149
150
151
152

Дакладныя, немагчымыя і 
выпадковыя падзеі. Аперацыі 
над падзеямі. Элементарныя 
падзеі. Частата падзеі

4 Умець выконваць аперацыі аб’яднання, перасячэ-
ння, дапаўнення з выпадковымі падзеямі

8
7

Працяг

1 2 3 4 5 6

153
154
155

Класічнае азначэнне імаве-
рнасці. Паняцце аб геаметры-
чнай імавернасці

3 Ведаць азначэнне імавернасці;
умець вылічваць імавернасці выпадковых падзей, 
карыстаючыся класічным і геаметрычным азначэ-
ннем імавернасці

156
157
158
159
160

Формула складання імаверна-
сцей. Імавернасць здабытку 
незалежных падзей. Выпадко-
выя велічыні. Матэматычнае 
чаканне выпадковой велічыні. 
Выбарачныя характарыстыкі

5 Ведаць метады рашэнняў класічных і сучасных 
імавернасных прыкладных задач;
умець:
знаходзіць імавернасці сумы, здабытку выпадко-
вых падзей; карыстацца формулай поўнай імаве-
рнасці;
вылічваць матэматычнае чаканне выпадковой ве-
лічыні і выбарачнае сярэдняе па зададзенай выба-
рцы;
прымяняць атрыманыя веды пры рашэнні задач 
практычнай накіраванасці

Паўтарэнне (50 г)

161 
162
163
164
165
166
167
168
169 
170

Лікі і вылічэнні. Выразы і іх 
пераўтварэнні

10 Умець прымяняць на практыцы атрыманыя веды П. 19—20
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Працяг
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171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

Ураўненні і  няроўнасці  
(лінейныя, квадратныя, пака-
зальныя, лагарыфмічныя)

10 Умець прымяняць на практыцы атрыманыя веды П. 21

181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193

Функцыі , уласцівасці і гра-
фікі: y = k/x (k ≠ 0), 
y = x3, y = |х|, у = ах2+ bх + с, 
у = ах, у = logaх

13 Умець прымяняць на практыцы атрыманыя веды П. 22

194
195

Перпендыкуляр і нахіленая 
да плоскасці. Трохвугольнік. 
Прамавугольны трохвугольнік. 
Раўнабедраны трохвугольнік.
Адносіны паміж фігурамі 

2 Умець прымяняць на практыцы атрыманыя веды П. 23

8
9

Заканчэнне

1 2 3 4 5 6

196
197

Акружнасць і круг. Акруж-
насць і прамая. Акружнасць 
і дзве прамыя. Акружнасць 
і трохвугольнік

2 Умець прымяняць на практыцы атрыманыя веды П. 23

198
199

Чатырохвугольнік. Трапецыя. 
Ромб. Паралелаграм. Прама-
вугольнік. Квадрат.
Акружнасць і чатырохвуго-
льнік

2 Умець прымяняць на практыцы атрыманыя веды П. 23

200
201
202

Плошча фігур: прызмы, піра-
міды, цыліндра, конуса, усеча-
най піраміды і ўсечанага кону-
са, сферы

3 Умець прымяняць на практыцы атрыманыя веды П. 24

203
204
205

Аб’ём цел: паралелепіпеда, 
прызмы, піраміды, цыліндра, 
конуса, усечанай піраміды 
і ўсечанага конуса, шара

3 Умець прымяняць на практыцы атрыманыя веды П. 24

206
207

Кантрольная работа «Выні
ковае паўтарэнне»
(Кантрольная работа № 6) 

2 Умець прымяняць на практыцы атрыманыя 
веды

208
209
210

Карэкцыя ведаў па тэме 
«Выніковае паўтарэнне»

3 Умець прымяняць на практыцы атрыманыя 
веды
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90

Змест

Прадмова ....................................................................................................................................3
8 клас (4 г на тыдзень, 140 г) ...............................................................................................4
8 клас (5 г на тыдзень, 175 г) .............................................................................................12
9 клас (4 г на тыдзень, 140 г) .............................................................................................21
9 клас (5 г на тыдзень, 175 г) .............................................................................................29
10 клас (4 г на тыдзень, 140 г)
Базавы ўзровень ....................................................................................................................38
10 клас (6 г на тыдзень, 210 г)
Павышаны ўзровень .............................................................................................................50
11 клас (4 г на тыдзень, 140 г)
Базавы ўзровень ....................................................................................................................66
11 клас (6 г на тыдзень, 210 г)
Павышаны ўзровень .............................................................................................................76
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