
Фізіка. Астраномія
(2 гадзіны на тыдзень, усяго 70 гадзін)

Вучэбныя дапаможнікі, якія выкарыстоўваюцца:
1. Ісачанкава, Л. А. Фізіка : вучэб. дапам. для 8 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання /

Л. А. Іса чанкава, Ю. Д. Ляшчынскі, У. У. Дарафейчык ; пад рэд. Л. А. Ісачанкавай. Мінск : Народная асвета, 2018.
2. Ісачанкава, Л. А. Сшытак для лабараторных работ па фізіцы для 8 класа : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд.

адукацыі з беларус. мовай навучання / Л. А. Ісачанкава, Ю. Д. Ляшчынскі, Л. П. Ягорава. Мінск : Аверсэв, 2018.
3. Іса чанкава, Л. А. Зборнік задач па фізіцы : вучэб. дапам. для 8 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай

навучання / Л. А. Іса чанкава, І. Э. Слесар. Мінск : Нацыянальны інстытут адукацыі, 2012.
4. Исаченкова, Л. А. Физика в 8 классе : учеб.-метод. пособие для учителей учреждений общ. сред. образования

с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, А. А. Луцевич. Минск : Аверсэв, 2015.
5. Исаченкова, Л. А. Физика 8. Тесты : пособие для учителей общеобразоват. учреждений с рус. яз. обучения /

Л. А. Исаченкова, И. Э. Слесарь. Минск : Аверсэв, 2008.
6. Исаченкова, Л. А. Рабочая тетрадь по физике для 8 класса : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образо-

вания с рус. яз. обучения : в 2 ч. / Л. А. Исаченкова, А. В. Киселева. Минск : Аверсэв, 2018.

№  
урока Дата Тэма ўрока Мэты вывучэння

Рэкамендуемыя віды 
вучэбна-пазнавальнай

дзейнасці

Матэрыял 
вучэбнага 
дапамож-

ніка

Прыкладнае  
дамашняе заданне

1 2 3 4 5 6 7

1. Цеплавыя з’явы (18 г)

1 Унутраная энергія Паглыбленне ведаў аб 
унутранай энергіі і яе 
складніках: кінетыч най 
энергіі руху часціц і па
тэнцыяльнай энергіі іх 
узаемадзеяння

Паўтарэнне вучэбнага 
матэрыялу па фізіцы за 
7 клас па тэме «Будова 
рэчыва, узаемадзеянне 
часціц рэчыва». Знаём
ства з адметнымі пры

[1], § 1 Рашэнне якаснай 
за дачы па адро
зненнях унутра
най энергіі рэчыва 
ў цвёрдым і вадкім 
станах. Складанне

1

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

метамі ўнутранай эне
ргіі рэчыва ў розных 
агрэгатных станах

пытанняў па тэме 
для ўзаемакантро
лю.
[6, ч. 1], с. 8

2 Спосабы змянення 
ўнутранай энергіі

Фарміраванне разумен
ня сэнсу двух спосабаў 
змянення ўнутранай 
энергіі: выканання рабо
ты і цеплаперадачы, ад
розненні паміж імі

Самастойнае вывучэн
не вучэбнага матэры
ялу § 2 з выкарыстан
нем дыскрэтнага пады
ходу ў навучанні; за
мацаванне матэрыялу 
шляхам рашэння яка
сных задач

[1], § 2 Рашэнне задач 1, 2; 
адказы на кантро
льныя пытанні § 2.
[6], с. 10, 11

3 Цеплаправоднасць Знаёмства з відам це пла
перадачы — цеплаправо
днасцю, яе механізмам 
і асаблівасцямі ў цвё
рдым, вадкім і газападо
бным станах рэчыва

Таблічнае параўнан
не спосабаў змянен
ня ўнутранай энергіі; 
работа ў пары пры ра
шэн ні задач практыч
най накіраванасці

[1], § 3 Падрыхтоўка і пра 
вядзенне дамаш
няга эксперыме
нту для доказу ма
лой цеплаправо
днасці паперы. [6], 
с. 15

4 Канвекцыя Вызначэнне паняцця 
«канвекцыя» як аднаго 
з відаў цеплаперадачы; 
раскрыццё механізма 
перадачы энергіі ў ва
дкасцях і газах

Тлумачэнне прыкладаў 
выкарыстання цепла
праводнасці і канве
кцыі ў быце; разумен
не агульнага і розна
га ў цеплаправоднасці 
і канвекцыі як відах 
цеплаперадачы

[1], § 4 Падрыхтоўка і пра
 вядзенне дамаш
няга эксперыме
нту па канвекцыі 
паветра ў кватэры.
[6], с. 15
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5 Выпраменьванне. Са
 мастойная работа 
па тэме «Унутраная 
энергія. Цеплаправо
днасць. Канвекцыя»

Знаёмства з відам це
пла перадачы — выпра
меньваннем, яго роляй 
у жыццёвых працэсах 
на Зямлі.
Дыягностыка ведаў па 
тэме «Унутраная эне
ргія. Цеплаправоднасць. 
Канвекцыя»

Уменне абараняць свой 
эксперымент; ацэнка 
ступені дасягнення мэ
ты эксперыменту

[1], § 5 Дэманстрацыя пра
 яўлення розных 
ві даў цеплаперада
чы ў сва ім доме 
(ква тэры) шляхам 
на пісання карот
ка га сачынення.
[6], с. 16, заданне 4

6 Разлік колькасці це
платы пры награва
нні і ахаладжэнні. 
Удзельная цеплаёмі
стасць

Засваенне паняцця 
«ўдзель ная цеплаёміста
сць» і формулы для раз
ліку колькасці цеплаты, 
якая вылучылася або 
паглынулася пры цепла
перадачы

Аналіз даных эксперы
менту і фармуляванне 
вывадаў, якія прыво
дзяць да колькаснага 
вы ражэння цеплаты; 
уменне карыстацца 
«трохвугольнікам па
мяці»

[1], § 6 Рашэнне разлі ко
вай задачы на вы
значэнне це пла ты 
(№ 2, практ. 5).
[6], с. 20.
Падрыхтоўка да 
лабараторнай ра
боты «Параўнанне 
колькасцей цепла
ты пры цеплаабме
не»

7 Лабараторная рабо
та № 1 «Параўнанне 
колькасцей цеплаты 
пры цеплаабмене»

Фарміраванне экспе
рыментальных уменняў 
вымяраць і параўноў
ваць колькасці цеплаты 
пры цеплаабмене

Работа з лабараторным 
абсталяваннем; ацэнка 
даных вымярэння

[2] Рашэнне разліко
вых задач № 3, 7, 
практ. 5.
[6], с. 21

8 Рашэнне задач па тэ
ме «Разлік колькасці

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць

Рашэнне якасных за
дач, уменне весці разлі

[3] Рашэнне разліко
вых задач.

3

Працяг
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цеплаты пры награ
ванні і ахаладжэнні»

якасныя, разліковыя 
і гра фічныя задачы па 
тэме «Разлік колькасці 
це платы пры награван
ні і ахаладжэнні»

кі, працаваць з адзінка
мі вымярэння, чытаць 
графікі, атрымліваць 
з іх неабходную інфа
рмацыю

[6], с. 26,
заданні 1, 2.
Падрыхтоўка да 
лабараторнай ра
боты «Вымярэнне 
ўдзельнай цепла
ёмістасці рэчыва»

9 Лабараторная рабо
та № 2 «Вымярэнне 
ўдзельнай цеплаёмі
стасці рэчыва»

Фарміраванне экспе
рыментальных уменняў 
вымяраць удзельную 
цеплаёмістасць рэчыва

Работа з лабараторным 
абсталяваннем; ацэнка 
даных вымярэння

[2] Рашэнне задач на 
тэму «Цеплапра
воднасць»; падры
хтоўка пяці пыта
нняў да правядзе
ння «зялёнай хва
лі».
[6], с. 28

10 Гарэнне. Удзельная 
цеплата згарання па
ліва

Фарміраванне ўяўлен
ня аб паняцці «гарэнне»; 
засваенне сэнсу паняцця 
«ўдзельная цеплата зга
рання паліва»

Складанне «трохвуго
льніка памяці», вызна
чэнне ўсіх велічынь, 
якія ў яго ўваходзяць, 
прымяненне іх пры 
рашэнні задач

[1], § 7 Рашэнне разліко
вай і графічнай за
дач.
[6], с. 31,
заданні 1, 2

11 Рашэнне задач па тэ
ме «Гарэнне. Удзель
ная цеплата згарання 
паліва»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць 
якасныя, разліковыя 
і графічныя задачы па 
тэме «Гарэнне. Удзель
ная цеплата згарання 
паліва» 

Таблічнае параўнанне  
характарыстык, фор
мул, адзінак вымярэн
ня ўдзельнай цеплаёмі
стасці і ўдзельнай це
платы згарання паліва. 
Рашэнне якасных, гра

[3] Чытанне графікаў 
і разлік з выкары
станнем графікаў 
невядомых велі
чынь.
[6], с. 35, 
заданні 1, 2
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фічных і разліковых за
дач; вызначэнне фізіч
на га сэнсу велічынь; 
пе ра вод інфармацыі 
з графічнай у аналітыч
ную

12 Плаўленне і крышта
лізацыя. Удзельная 
цеплата плаўлення 
і крышталізацыі

Засваенне паняццяў 
«плаўленне» і «кры
шталізацыя», іх хара
ктарыстык — тэмпера
туры плаўлення і ўдзе
льнай цеплаты плаўлен
ня; разуменне прычыны 
пастаянства тэмперату
ры пры плаўленні і кры
шталізацыі

Складанне «трохвуго
льніка памяці» і вы
значэнне формул для 
выяўлення цеплаты, 
удзельнай цеплаты 
плаўлення, масы; зама
цаванне вучэбнага ма
тэрыялу шляхам рашэ
ння трэніровачных за
дач, правядзення дама
шняга эксперыменту

[1], § 8, 9 Рашэнне якаснай 
задачы. Падры
хтоўка і правядзе
нне дамашняга 
эксперыменту.
[6], с. 38,
заданні 1, 2

13 Рашэнне задач па тэ
ме «Плаўленне і кры
шталізацыя»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць 
якасныя, разліковыя, 
графічныя задачы па 
тэме «Плаўленне і кры
шталізацыя»

Ацэнка праяўлення вы  
вучаемых з’яў у прак
тычным жыцці; уменне 
чытаць графікі, рашаць 
разліковыя задачы

[3] Аналіз даных умо
вы задачы, тран с
фармацыя аналі
тычнай інфарма
цыі ў графічную.
[6], с. 38,
заданні 1, 2

14 Абагульненне і сістэ
матызацыя ведаў па 
тэме «Разлік колька 

Фарміраванне ўмення 
абагульняць і сістэма
тызаваць вучэбны матэ

Уменне падаваць ву
чэбны матэрыял тэмы 
ў выглядзе табліцы,

[1], [3] Выкананне рэпе
тыцыйнай кантро
льнай работы (не

5

Працяг

1 2 3 4 5 6 7

с ці цеплаты пры на
граванні і ахаладжэ
нні. Гарэнне. Плаў
ленне»

рыял па тэме «Разлік 
колькасці цеплаты пры 
награванні і ахаладжэ
нні. Гарэнне. Плаўлен
не»; замацаванне ўмен
няў рашаць разліковыя, 
графічныя і якасныя за
дачы

пераводзіць інфар ма
цыю з аднаго віду ў ін
шы

менш за тры зада
чы на выбар).
[6], с. 46

15 Кантрольная рабо
та № 1 па тэме «Раз
лік колькасці цепла
ты пры награванні 
і ахаладжэнні. Гарэн
не. Плаўленне»

Ацэнка ўзроўню вучэ
бных дасягненняў  вуч
няў па тэме «Разлік ко
лькасці цеплаты пры 
награванні і ахаладжэн
ні. Гарэнне. Плаўленне»

Рашэнне якасных, гра
фічных, разліковых за
дач. Праверка ўзроў
ню сваіх вучэбных да
сягненняў

Вызначэнне тэмы 
праектнага зада
ння паводле раз
дзела «Цеплавыя 
з’явы».
[6], с. 50

16 Выпарэнне вадка
сцей. Фактары, якія 
ўплываюць на ско
расць выпарэння

Засваенне паняцця «вы
парэнне»; ацэнка ступе
ні ўплыву на скорасць 
выпарэння розных зне
шніх фактараў, уласціва
сцей самой вадкасці

Самастойнае вывучэ
нне вучэбнага матэры
ялу з выкарыстаннем 
дэманстрацыйнатэхні
чнага падыходу; вызна
чэнне сувязі паміж 
практычным выкары
станнем з’явы і яе ўла
сцівасцямі

[1], § 10 Рашэнне якасных 
практыкаарыен
таваных задач.
[6], с. 50,
заданні 1—4

17 Кіпенне вадкасцей. 
Удзельная цеплата 
параўтварэння

Фарміраванне паняцця 
«ўдзельная цеплата па
раўтварэння», яе адзінкі 
вымярэння і залежнасці

Паўтарэнне з’явы вы
парэння; вызначэнне 
на графіку залежнасці 
тэмпературы ад часу

[1], § 11 Рашэнне графі
чных і якасных за
дач.
[6], с. 53,
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ад роду вадкасці і знеш
няга ціску

ўчастка, які адпавядае 
працэсу кіпення; разу
менне і знаходжанне 
па табліцы тэмперату
ры кіпення

заданні 1—3

18 Рашэнне задач па 
тэ ме «Кіпенне ва
дкасцей. Удзельная 
цеплата параўтварэн
ня»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць 
якасныя, разліковыя, 
графічныя задачы па 
тэме «Кіпенне вадка
сцей. Удзельная цепла
та параўтварэння»

Рашэнне трэніровач
ных задач; уменне чы
таць графікі, атрымлі
ваць з іх патрэбную 
інфармацыю, тлума
чыць сувязь працэсу 
кіпення са знешнім ці
скам

[3] Рашэнне разліко
вых і графічных 
задач.
[6], с. 56, 57,
заданні 1—3

2. Электрамагнітныя з’явы (35 г)

19 Электрызацыя цел. 
Узаемадзеянне зара
даў

Дыягностыка ўменняў 
ствараць праект. Фа
рміраванне ўяўленняў 
аб электрычных зара
дах, паняццяў: электры
зацыя цел, электраскоп, 
узаемадзеянне электры
чных зарадаў

Абарона праектных за
данняў (у парах); ра
шэнне якасных задач, 
звязаных з праявай 
электрызацыі ў быце

[1], § 12 Рашэнне якасных 
задач.
[6], с. 61,
заданні 1—3

20 Праваднікі і дыэле
ктрыкі

Фарміраванне ўяўлення 
аб правадніках і дыэле
ктрыках эксперымента
льным шляхам, разуме
ння прынцыповых адро
зненняў паміж імі

Кароткае прадстаўлен
не зместу новага матэ
рыялу; адказы на яка
сныя пытанні па ўла
сцівасцях праваднікоў 
і дыэлектрыкаў

[1], § 13 Падрыхтоўка і пра 
вядзенне дамашня
га эксперыменту.
[6], с. 63

7
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21 Электрызацыя праз 
уплыў

Фарміраванне ўмення 
тлумачыць электрыза
цыю праз уплыў і адро
зніваць яе ад электрыза
цыі трэннем

Прадстаўленне фізі
чнай з’явы ў гульнявым 
варыянце (праз кры
жаванку), пастаноўка 
і тлумачэнне эксперы
менту. Выкарыстанне 
дэманстрацыйнатэ х  
нічнага падыходу ў вы 
 вучэнні новага матэры
ялу. Рашэнне якасных 
задач па тэме «Элек
тры зацыя праз уплыў»

[1], § 14 Рашэнне якасных 
задач.
[6], с. 65,
заданні 1—3

22 Электрычны зарад. 
Элементарны зарад

Фарміраванне ўяўле
нняў аб элементарным 
электрычным зарадзе, 
яго значэнні і перара
змеркаванні паміж цела
мі або ўнутры цела пры 
электрызацыі

Вызначэнне колькасці 
лішніх або адсутных 
элементарных зарадаў 
(электронаў) зараджа
нага цела па велічыні 
зараду або змяненні 
масы цела

[1], § 15 Адказы на кан
трольныя пытанні 
§ 15; рашэнне раз
ліковых задач.
[6], с. 68, 69,
заданні 1, 2

23 Будова атама.
Іоны

Фарміраванне ўяўлен
ня аб будове атама, ядры 
атама, іонах

Уменне адрозніваць 
нейтральны атам, да
датны ці адмоўны іон

[1], § 16 Запаўненне параў
нальнай табліцы  
па вызначэнні ней
тральнага атама, 
да датнага або ад
моўнага іона. 
[6], с. 71
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24 Электрычнае поле. 
Электрычнае напру
жанне. Самастойная 
работа па тэме «Эле
ктрызацыя цел. Эле
ктрычны зарад. Бу
дова атама»

Фарміраванне ўяўлен
няў аб электрычным по
лі і паняцці «электры
чнае напружанне».
Дыягностыка ведаў па 
тэме «Электрызацыя 
цел. Электрычны зарад. 
Будова атама»

Выкананне самастой
най работы

[1], § 17 Падрыхтоўка і пра
вядзенне дамаш
няга эксперыме
нту.
[6], с. 73

25 Адзінка электры
чнага напружання. 
Разлік работы ў эле
ктрычным полі

Знаёмства і засваенне 
адзінак электрычнага 
напружання; засваенне 
фізічнага сэнсу паняцця 
«работа ў электрычным 
полі», формулы для яе 
вызначэння

Абмеркаванне ў пары 
вынікаў дамашняга эк
сперыменту. Правядзен
не трэнінгу па вызначэн
ні работы, электрычнага 
зараду і электрычнага 
на пружання

[1], § 18 Рашэнне якасных 
і разліковых задач.
[6], с. 75, 76,
заданні 1—3

26 Рашэнне задач па 
тэме «Электрычнае 
напружанне. Работа 
сіл электрычнага по
ля па перамяшчэнні 
зараду»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць 
якасныя, разліковыя, 
графічныя задачы па тэ
ме «Электрычнае напру
жанне. Работа сіл эле
ктрычнага поля па пера
мяшчэнні зараду»

Адказы на пытанні 
і рашэнне практыка 
арыентаваных якасных 
і разліковых задач па 
тэме «Электрычнае на
пружанне. Работа сіл 
электрычнага поля па 
перамяшчэнні зараду»

[3] Складанне і рашэ
нне аўтарскай зада
чы па тэме «Ра бота 
сіл электры ч нага 
поля»

27 Электрычны ток. 
Крыніцы току

Фарміраванне перша
пачатковых уяўленняў 
аб электрычным току 
і ўмовах яго існавання,

Вызначэнне таблічнай 
адпаведнасці паміж 
азначэннем і фізічным
тэрмінам. Самастойнае

[1], § 19 Паўтарэнне галоў
ных вывадаў і ад
казы на кантроль
ныя пытанні § 19

9

Працяг
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прызначэнні і ролі кры
ніцы току ў электры
чным ланцугу

вывучэнне новага ма
тэрыялу з выкарыста
ннем дэманстрацыйна 
тэхнічнага падыходу

28 Сіла і напрамак эле
ктрычнага току

Фарміраванне паняц
ця «сіла току» як коль
каснай характарысты
кі току ў правадніку, яе 
ўмоўнага абазначэння, 
формулы і асноўнай 
адзінкі ў СІ

Запіс адзінкі сілы току 
ў СІ; рашэнне трэнінга
вых задач па вызначэ
нні сілы току, часу і за
раду

[1], § 20 З «трохвугольніка 
памяці» вызначэ
нне ўсіх велічынь, 
якія ўваходзяць 
у формулу сілы то
ку; рашэнне задач. 
[6], с. 83, 84,
заданні 1—3

29 Рашэнне задач па тэ
ме «Сіла і напрамак 
электрычнага току»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць 
якасныя, разліковыя, 
графічныя задачы па тэ
ме «Сіла і напрамак эле
ктрычнага току»

Работа з «трохвуголь
нікам памяці» для сі
лы току і работы ў эле
ктрычным полі; уста
наўленне адпаведнасці 
паміж пачаткам і ка
нцом фразы, якая азна
чае тую ці іншую фізі
чную велічыню; рашэ
нне задач

[3] Рашэнне разліко
вых, графічных 
і якасных задач.
[6], с. 88,
заданні 1, 2

30 Электрычны ланцуг. 
Вымярэнне сілы то
ку і напружання. Са
мастойная работа па 
тэме «Напружанне. 
Сіла току»

Фарміраванне ўменняў 
чытаць і паказваць эле
ктрычныя ланцугі, зна
ёмства з работай вы мя
ральных электрыч ных 
прыбораў.

Складанне электрыч
нага ланцуга, яго схе
матычны в ідарыс; 
разуменне прынцыпу 
работы вымяральных 
электрычных прыбораў

[1], § 21 Падрыхтоўка да вы
канання лабарато
рнай работы «Збо
рка электрыч нага 
ланцуга і вымярэ
нне сілы току ў ім»
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Дыягностыка ступені 
засваення ведаў па тэ
ме «Напружанне. Сіла 
току»

31 Лабараторная рабо
та № 3 «Зборка эле
ктрычнага ланцуга 
і вымярэнне сілы то
ку ў ім»

Фарміраванне экспе
рыментальных умен
няў падбіраць прыборы, 
збіраць з іх электрычны 
ланцуг і праводзіць вы
мярэнне сілы току; пака
зваць электрычны ла
нцуг на схеме

Работа з электрычнымі 
прыборамі; вызначэнне 
цаны дзялення шкалы 
прыбораў; ацэнка да
кладнасці вымярэння

[2] Рашэнне якасных 
задач.
[6], с. 92,
заданні 1, 2

32 Сувязь сілы току 
і напружання. Закон 
Ома для ўчастка ла
нцуга

Вывучэнне залежнасці 
сілы току на ўчастку ла
нцуга (правадніка) ад 
напружання на гэтым 
участку і яго супраціў
лення; засваенне аналі
тычнага выражэння за
кону Ома для ўчастка 
ланцуга; фарміраванне 
ўменняў будаваць і чы
таць графікі залежнасці 
сілы току ад напружан
ня пры пастаянным су
праціўленні і сілы току 
ад супраціўлення пры 
пастаянным напружанні

Вывучэнне новага ма
тэрыялу з выкарыста
ннем дэманстрацый
натэхнічнага падыхо
ду. Зняцце паказанняў 
са шкал вальтметра 
і амперметра і вызна
чэнне сувязі паміж імі. 
Рашэнне трэнінгавых 
задач па законе Ома; 
работа з «трохвуголь
нікам памяці»

[1], § 22 Пабудова вольт 
ампернай характа
рыстыкі рэзістара.
[6], с. 95
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33 Адзінка супраціўлен
ня. Разлік супраціў
лення

Фарміраванне ўмення 
вызначаць супраціўлен
не як велічыню, якая за
лежыць ад памераў пра
вадніка; паняцце ўдзель
нага супраціўлен ня 
і адзі нак яго вымярэння

Параўнанне ўдзельных 
супраціўленняў роз
ных металаў. Рашэнне 
разліковых задач на 
вызначэнне супраціў
лення

[1], § 23 Таблічнае выра
жэнне залежна
сці супраціўлення 
правадніка ад яго 
даўжыні і плошчы  
сячэння. Падры
хтоўка да лабара
торнай ра боты 
«Вы мярэн не эле
ктрычнага на пру
жання і су пра ціў
лення правадніка».
[6], с. 97

34 Лабараторная рабо
та № 4 «Вымярэнне 
электрычнага напру
жання і супраціўлен
ня правадніка»

Фарміраванне эксперы
ментальных уменняў 
падбіраць прыборы, збі
раць з іх электрычны 
ланцуг і праводзіць вы
мярэнні электрычнага 
напружання, супраціў
лення; паказваць эле
ктрычны ланцуг на схе
ме

Работа з электрычнымі 
прыборамі; вызначэнне 
цаны дзялення шкал 
прыбораў; ацэнка да
кладнасці вымярэння

[2] Рашэнне разліко
вых задач.
[6], с. 98,
заданні 1, 2
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35 Рашэнне задач па тэ
ме «Закон Ома для 
ўчастка электрычна
га ланцуга. Электры
чнае супраціўленне»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць 
якасныя, разліковыя, 
графічныя задачы па тэ
ме «Закон Ома для ўча
стка электрычнага ла
нцуга. Электрычнае су
праціўленне»

Адказы на пытанні, 
якія выражаюць сэнс 
удзельнага супраціўле
ння; рашэнне якасных, 
графічных і разліковых 
задач па тэме ўрока; 
чытанне графікаў

[3] Рашэнне задачы 
на пабудову гра
фічнай залежнасці 
I = f(U)  і разліко
вай задачы.
[6], с. 101, 102,
заданні 1, 2

36 Абагульненне і сістэ
матызацыя ведаў па 
тэме «Электрычнае 
супраціўленне. За
кон Ома»

Фарміраванне ўмення 
абагульняць і сістэма
тызаваць вучэбны матэ
рыял па тэме «Электры
чнае супраціўленне. За
кон Ома»; замацаванне 
ўменняў рашаць разлі
ковыя, графічныя і яка
сныя задачы

Паўтарэнне вучэбна
га матэрыялу шляхам 
рашэння крыжаванкі; 
параўнанне супраціў
лення розных права
днікоў у залежнасці ад 
памераў; рашэнне яка
сных, разліковых і гра
фічных задач па тэме 
ўрока

[1], [3] Выкананне рэпе
тыцыйнай кантро
льнай работы (не 
менш за тры зада
чы на выбар).
[6], с. 105, 106

37 Кантрольная рабо
та № 2 па тэме «Эле
ктрычнае супраціў
ленне. Закон Ома»

Ацэнка ўзроўню вучэ
бных дасягненняў вуч
няў па тэме «Электры
чнае супраціўленне. За
кон Ома»

Рашэнне якасных, гра
фічных, разліковых за
дач. Праверка ўзроў
ню сваіх вучэбных да
сягненняў

38 Паслядоўнае злучэн
не праваднікоў.
Рэастат

Фарміраванне ўмення 
выводзіць заканамерна
сці паслядоўнага злучэ
ння праваднікоў, пака
зваць схему ўчасткаў

Паўтарэнне электры
чных характарыстык 
ланцуга з дапамогай 
крыжаванкі; уменне

[1], § 24 Рашэнне разліко
вых задач. Пад
рыхтоўка да лаба
раторнай работы
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электрычнага ланцуга 
з паслядоўным злучэн
нем праваднікоў, разу
мець ролю і прынцып 
работы рэастата ў эле
ктрычным ланцугу

намаляваць схему і апі
саць усе заканамерна
сці паслядоўнага злу
чэння праваднікоў

«Вывучэнне пас
лядоўнага злучэ
ння праваднікоў».
[6, ч. 2], с. 7, 8,
заданні 1, 2

39 Лабараторная рабо
та № 5 «Вывучэнне 
паслядоўнага злучэ
ння праваднікоў»

Фарміраванне эксперы
ментальных уменняў 
збі раць электрычны 
лан цуг з паслядоўным 
злу чэннем праваднікоў, 
уменняў эксперымента
льна пацвярджаць зака
намернасці такога лан
цуга

Зборка ланцуга; пра
вядзенне вымярэнняў 
сілы току, напружання; 
ацэнка дакладнасці вы
мярэнняў

[2] Рашэнне задач. 
[6], с. 9, 10,
заданні 1, 2

40 Рашэнне задач па 
тэме «Паслядоўнае 
злучэнне правадні
коў»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць 
якасныя, разліковыя, 
графічныя задачы па тэ
ме «Паслядоўнае злучэ
нне праваднікоў»

Рашэнне якасных за
дач; уменне весці разлі
кі, працаваць з адзінка
мі вымярэння, чытаць 
графікі, атрымліваць 
з іх неабходную інфа
рмацыю

[3] Рашэнне разліко
вай задачы, скла
данне і рашэнне 
аўтарскай задачы.
[6], с. 13, 14,
заданні 1, 2

41 Паралельнае злучэн
не праваднікоў

Фарміраванне ўмення 
выводзіць заканамерна
сці паралельнага злучэн
ня праваднікоў, пака
зваць схему ўчасткаў

Абарона аўтарскіх за
дач у пары. Фармірава
нне ўмення паказваць 
схему і апісваць усе за
канамернасці паралель

[1], § 25 Рашэнне разліко
вых задач. Пад
рыхтоўка да лаба
раторнай работы 
«Вывучэнне пара
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электрычнага ланцуга 
з паралельным злучэн
нем праваднікоў

нага злучэння правад
нікоў

лельнага злучэння 
праваднікоў».
[6], с. 16,
заданні 1, 2

42 Лабараторная рабо
та № 6 «Вывучэнне 
паралельнага злучэ
ння праваднікоў»

Фарміраванне экспе
рыментальных уменняў 
збіраць электрычны 
ланцуг з паралельным 
злучэннем праваднікоў, 
умення эксперымента
льна пацвярджаць за
канамернасці такога ла
нцуга

Зборка ланцуга; пра
вядзенне вымярэнняў 
сілы току, напружання; 
ацэнка дакладнасці вы
мярэнняў

[2] Рашэнне задач.
[6], с. 18, 19,
заданні 1, 2

43 Рашэнне задач па 
тэме «Паралельнае 
злучэнне правадні
коў»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць 
якасныя, разліковыя, 
графічныя задачы па тэ
ме «Паралельнае злучэ
нне праваднікоў»

Таблічнае паўтарэнне 
заканамернасцей пас
лядоўнага і паралель
нага злучэння права
днікоў. Рашэнне камбі
наваных задач; работа 
са схемамі электрыч
ных ланцугоў з розным 
злучэннем праваднікоў

[3] Рашэнне камбіна
ваных задач.
[6], с. 22,
заданні 1, 2

44 Рашэнне задач па 
тэме «Паслядоўнае 
і паралельнае злучэ
нне праваднікоў»

Фарміраванне практыч
ных уменняў рашаць 
якас ныя, разліковыя, 
графіч ныя задачы па тэ
ме «Паслядоўнае і па
ралель нае злучэнне пра
ваднікоў»

Таблічнае параўнан
не супраціўлення ўча
сткаў з паслядоўным 
і паралельным злучэн
нем; разлік камбінава
ных ланцугоў

[3] Рашэнне задач з вы
карыстаннем кам
бінаваных злучэн
няў праваднікоў.
[6], с. 26,
заданні 1, 2
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45 Работа і магутнасць 
электрычнага току. 
Закон Джоўля — Ле
нца

Фарміраванне ўмення 
вызначаць магутнасць 
току па паказаннях ам
пер метра і вальтметра, 
разумення закону Джоў
ля — Ленца

Прадстаўленне фізіч
ных велічынь і з’яў 
сло вамі ў крыжаван цы;  
вылічэнне работы і ма
гутнасці электрыч нага 
току; запаўненне таблі
цы падста ноў кай у тэкст 
патрэбнай фор мулы

[1], § 26 Запаўненне таблі
цы; вызначэнне ра
боты па «трох ву
гольніку памяці».
[6], с. 30

46 Рашэнне задач па 
тэме «Работа і магу
тнасць электрычна
га току. Закон Джоў
ля — Ленца»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць 
задачы з выкарыстаннем 
формул для работы (ма
гутнасці) электрычнага 
току і колькасці цепла
ты, якая вылучаецца то
кам у правадніку

Работа ў парах па абме
ркаванні вучэбнага ма
тэрыялу § 26. Рашэнне 
якасных, разліковых 
задач; чытанне эле
ктрычных схем

[3] Рашэнне задач.
[6], с. 34,
заданні 1, 2

47 Абагульненне і сістэ
матызацыя ведаў па 
тэме «Паслядоўнае 
і паралельнае злучэн
не праваднікоў у эле
ктрычным ланцугу. 
Работа і магутнасць 
электрычнага току. 
Закон Джоўля — Ле
нца»

Абагульненне і сістэма
тызацыя ведаў аб экспе
рыментальных фактах 
і фізічных паняццях, 
якія характарызуюць 
электрычныя з’явы, фі
зічных велічынях, якія 
ўваходзяць у аналіты
чныя выразы законаў 
пастаяннага току; фармі
раванне ўменняў пры
мяняць веды для рашэ
ння практычных задач

Складанне структурна 
лагічнай схемы па тэме 
«Паслядоўнае і парале
льнае злучэнне права
днікоў у электрычным 
ланцугу. Работа і магу
тнасць электрычнага 
току. Закон Джоўля — 
Ленца»; рашэнне графі
чных, разліковых задач; 
падрыхтоўка да кантро
льнай работы

[1], [3] Выкананне рэпе
тыцыйнай кантро
льнай работы (не 
менш за тры зада
чы на выбар).
[6], с. 39
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48 Кантрольная работа 
№ 3 па тэме «Эле
ктрычныя з’явы»

Ацэнка ўзроўню вучэ
бных дасягненняў вуч
няў па тэме «Электры
чныя з’явы»

Рашэнне якасных, гра
фічных, разліковых за
дач. Праверка ўзроў
ню сваіх вучэбных да
сягненняў

Дадатковае чыта
нне і запаўненне 
табліцы «Асноў
ныя шляхі экано
міі электраэнергіі. 
Меры бяспекі пры 
рабоце з электры
чнымі ланцугамі».
[6], § 27, с. 41

49 Пастаянныя магніты Фарміраванне ўяўлення 
аб уласцівасцях пастаян
ных магнітаў, іх узаема
дзеянні, непадзельнасці 
магнітных полюсаў

Параўнанне электры
чных і магнітных з’яў 
і высвятленне іх адро
зненняў; лагічны пра
цяг фраз з апісаннем 
магнітаў

[1], § 28 Падрыхтоўка і пра
вядзенне дамашня
га эксперыменту.
[6], с. 44, 45

50 Магнітнае поле Фарміраванне першапа
чатковага ўяўлення аб 
магнітным полі як аса
блівай форме матэрыі, 
яго адметных асаблівас
цях і графічным відары
се (на прыкладзе магні
тных палёў паласавога 
магніта і Зямлі)

Параўнанне ўласціва
сцей вядомых палёў: 
прыцяжэння, электры
чнага і магнітнага; 
паказ ліній магнітнага 
поля і вызначэнне іх 
напрамкаў

[1], § 29 Вызначэнне тэмы 
праектнага задан
ня паводле раздзе
ла «Электрама г
нітныя з’явы». Ра 
шэнне якасных за
дач.
[6], с. 47, 48,
заданні 1—4

51 Магнітнае поле пра  
мога правадніка  
і шпу лі з токам. 
Электра  магніт

Фарміраванне ўяўлення 
аб прыродзе магнетызму, 
сувязі паміж электрыч
ным токам і магнітным

Таблічнае параўнанне 
палёў: прыцяжэння, 
электрычнага і магні
тнага. Самастойнае вы

[1], § 30, 
31

Падрыхтоўка і пра
вядзенне дамаш
няга эксперымен
ту.
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полем, напрамку ліній 
магнітных палёў прама
лінейнага правадніка 
з токам і саленоіда

вучэнне новага матэры
ялу з выкарыстаннем 
эксперыментальна тэх
нічнага падыходу. Вы
значэнне напрамку ма
гнітнага поля прамога 
току і саленоіда

[6], с. 51

52 Рашэнне задач па тэ
ме «Узаемадзеянне 
магнітаў. Магнітнае 
поле»

Замацаванне ведаў і ўме
н няў вызначаць напра
мак магнітных ліній па
лёў пастаянных магнітаў 
і праваднікоў з токам

Абмеркаванне ў парах 
вынікаў дамашняга 
эксперыменту. Вызна
чэнне напрамкаў ліній 
магнітнага поля прамо
га правадніка з токам 
і саленоіда па праві
лу правай рукі; рашэ
нне якасных задач па 
вызначэнні напрамку 
току і характару магні
тнага ўзаемадзеяння 
шпулі з токам і магніта

[3] Таблічнае параў
нанне палёў: пры
цяжэння, электры
чнага і магнітнага, 
іх падабенствы і ад
розненні.
[6], с. 54

53 Абагульненне і сі
стэматызацыя ведаў 
па тэме «Электрама
гнітныя з’явы». Са
мастойная работа па 
тэме «Электрамагні
тныя з’явы»

Фарміраванне ўмення 
абагульняць і сістэматы
заваць вучэбны матэры
ял, рашаць задачы, вало
даць правіламі вызначэ
ння напрамку ліній ма
гнітнага поля. Кантроль 
і карэкцыя ведаў аб эле
ктрамагнітных з’явах

Абарона ў класе пад
рыхтаваных праектаў; 
выкананне самастой
най работы

[1], [3] Выкананне ком
плекснага задання.
[6], с. 57, 58
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3. Светлавыя з’явы (15 г)

54 Крыніцы святла Атрыманне першапа
чатковых уяўленняў аб 
прыродзе святла, паняц
ці «крыніца святла»; за
сваенне прымет, паво
дле якіх ажыццяўляец
ца класіфікацыя кры
ніц; уменне вызначаць 
від канкрэтнай крыні
цы святла ў адпаведна
сці з абранай прыметай 
класіфікацыі

Знаёмства з крыніцамі 
святла: натуральнымі 
і штучнымі, пунктавы
мі і працяглымі, цепла
вымі і халоднага свячэ
ння

[1], § 32 Падрыхтоўка і пра
вядзенне дамашня
га эксперыменту. 
Адказы на пытанні.
[6], с. 59

55 Скорасць святла. 
Пра малінейнасць 
рас паўсюджвання 
святла

Фарміраванне ўяўлення 
аб спосабах вымярэння 
скорасці святла, зако
не прамалінейнага рас
паўсюджвання святла 
ў аптычна аднародным 
асяроддзі; умення пры
водзіць эксперымента
льныя факты, якія пац
вярджаюць прамаліней
насць распаўсюджвання 
святла

Абмеркаванне ў парах 
вынікаў дамашняга 
эксперыменту.  Ад
казы на пытанні па 
ўласцівасцях крыніц 
святла, скорасці рас
паўсюджвання святла. 
Рашэнне задач на пабу
дову вобласці ценю 
і паўценю

[1], § 33 Унясенне ў сказы 
дапаўненняў, якія 
падыходзяць па 
фізічным сэнсе.
[6], с. 63
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56 Адбіццё святла Засваенне законаў ад
біцця і прынцыпу аба
рачальнасці светлавых 
праменяў. Фарміраванне 
ўмення тлумачыць аса
блівасці адбіцця святла 
ў канкрэтных выпадках 
(ад матавых і бліскучых 
паверхняў)

Самастойнае вывучэ
нне новага матэрыялу 
з выкарыстаннем дэма
нстрацыйнатэхнічнага 
падыходу. Відарыс ад
бітых праменяў па за
дадзеных падаючых. 
Рашэнне задач з выка
рыстаннем закону ад
біцця

[1], § 34 Падрыхтоўка і пра 
вядзенне дамаш
няга эксперыме
нту. Рашэнне за
дач.
[6], с. 68,
заданні 1, 2

57 Люстры. Відарыс 
у плоскім люстры

Фарміраванне ўмен
ня будаваць відарысы 
прадметаў у плоскім 
люстры на аснове веда
ння законаў адбіцця

Пабудова відарысаў 
у плоскім люстры пун
кта, які свеціцца, і пра
цяглага прадмета

[1], § 35 Рашэнне задач на 
вызначэнне і пабу
д о в у  в і д а р ы с а 
ў плоскім люстры.
[6], с. 71,
заданні 1—3

58 Рашэнне задач па 
тэме «Прамаліней
насць распаўсюджва
ння святла. Адбіццё 
святла»

Фарміраванне ўмен
ня практычна прымя
няць закон прамаліней
нага распаўсюджвання 
святла, закон адбіцця 
і ўласцівасці абарачаль
насці светлавых праме
няў пры пабудове віда
рысаў у плоскім люстры 
і рашэнні задач

Рашэнне задач на атры
манне ценю і паўценю, 
закон адбіцця

[3] Вызначэнне тэмы 
праектнага задан
ня па тэме «Апты
чныя з’явы». Ра
шэн не задач.
[6], с. 74, 75,
заданні 1—3
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59 Праламленне святла. 
Самастойная рабо
та па тэме «Прама
лінейнасць распаў
сюджвання святла. 
Адбіццё святла»

Фарміраванне паняцця 
«праламленне святла», 
уяўлення аб закана
мернасцях праламле
ння святла на плоскай 
мяжы двух асяроддзяў 
з рознымі аптычнымі 
шчыльнасцямі, умен
ня вызначаць якасную 
залежнасць паміж ву
гламі падзення і прала
млення. Кантроль ведаў 
і практычных уменняў 
па тэме «Прамаліней
насць распаўсюджвання 
святла. Адбіццё святла»

Рашэнне фізічнай кры
жаванкі; выкарыстанне  
дэманстрацыйнатэх
нічнага падыходу для 
вывучэння праламлен
ня святла. Выкананне 
самастойнай работы 
па тэме «Прамаліней
насць распаўсюджва
ння святла. Адбіццё 
святла»

[1], § 36 Працяг фраз, якія 
апісваюць з’яву 
праламлення свят
ла; рашэнне задач.
[6], с. 78, 79,
заданні 1, 2

60 Лінзы. Аптычная сі
ла лінзы

Фарміраванне паняц
цяў «лінза», «аптычная 
сіла лінзы» і засваенне 
асноўных фізічных і ге
аметрычных характары
стык тонкай лінзы; уме
ння вызначаць тып лі
нзы, яе фокусную адле
гласць і аптычную сілу

Паўтарэнне праламле
ння святла; выкары
станне праламлення 
святла ў лінзах. Зна
ёмства з ходам праме
няў у збіральнай і рас
сейвальнай лінзах, па
няццямі «фокус» і «ап
тычная сіла лінзы»

[1], § 37 Рашэнне задач.
[6], с. 82,
заданні 1, 2
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61 Пабудова відарысаў 
у тонкіх лінзах

Фарміраванне ўмен
ня будаваць відарысы 
прадметаў, размешча
ных на розных адлеглас
цях ад аптычнага цэнтра 
збіральнай і рассейваль
най лінзаў

Пабудова ходу светла
вых праменяў у лінзах; 
знаёмства з правіла
мі пабудовы відарыса 
прадмета ў лінзах

[1], § 38 Характарыстыка 
лінзаў і відары
саў у іх таблічным 
спосабам.
[6], с. 87, 88

62 Рашэнне задач па тэ
ме «Лінзы. Пабудова 
відарысаў у тонкіх лі
нзах»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць 
канкрэтныя задачы па 
пабудове відарыса пу
нкта, які знаходзіцца на 
галоўнай аптычнай восі 
лінзы, і прадмета, разме
шчанага пад вуглом да 
галоўнай аптычнай восі, 
выкарыстоўваючы фака
льную плоскасць і пабо
чныя аптычныя восі

Паўтарэнне тэмы «Лі
нзы» з дапамогай адка
заў на пытанні; рашэ
нне задач на пабудо
ву відарысаў пункта, 
які свеціцца, прадмета 
ў лінзах; уменне вызна
чаць становішча галоў
нага фокуса, факальнай 
плоскасці, аптычнага 
цэнтра лінзы

[3] Таблічнае параў
нанне відарысаў 
у плоскім люстры, 
збіральнай і рас
сейвальнай лінзах. 
Падрыхтоўка да 
лабараторнай ра
боты «Вымярэнне 
фокуснай адлегла
сці і аптычнай сі
лы тонкай лінзы».
[6], с. 90, 91

63 Лабараторная рабо
та № 7 «Вымярэнне 
фокуснай адлегласці 
і аптычнай сілы то
нкай лінзы»

Уменне эксперымента
льна вызначаць фоку
сную адлегласць і апты
чную сілу тонкай лінзы

Работа з лабараторным 
абсталяваннем; ацэнка 
даных вымярэння

[2] Вызначэнне віду 
лінзы, становішча 
аптычнага цэнтра 
і галоўных фоку
саў лінзы.
[6], с. 93, 94,
заданні 1—3
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64 Рашэнне задач па 
тэме «Праламленне 
святла. Лінзы»

Фарміраванне практы
чных уменняў прымя
няць паняцці і форму
лы для рашэння якасных 
і разліковых задач па да
дзенай тэме

Адказы на пытанні па 
тэме «Праламленне 
святла. Лінзы» 

[3] Рашэнне задач.
[6], с. 97,
заданні 1—3

65 Вока як аптычная сі
стэма. Дэфекты зро
ку. Акуляры

Фарміраванне ўяўлення 
аб воку як аб аптычнай 
сістэме, схеме будовы 
вока, прычынах блізару
касці і дальназоркасці, 
спосабах выпраўлен ня 
дэфектаў зроку

Паўтарэнне ўласціва
сцей збіральнай і рас
сейвальнай лінзаў 
шляхам пабудовы ў іх 
відарыса пункта, які 
свеціцца і ляжыць на 
восі. Знаёмства з апты
чнай сістэмай вока, яго 
дэфектамі і спосаба
мі карэкцыі. Адказы 
на пытанні па рабоце 
аптычнай сістэмы вока

[1], § 39, 
40

Рашэнне экспе
рыментальнай за
дачы, разліковай 
і якаснай задач на 
вызначэнне фо
куснай адлегласці 
і аптычнай сілы 
лінзы.
[6], с. 101,
заданні 1—3

66 Абагульненне і сістэ
матызацыя ведаў па 
тэ ме «Светлавыя 
з’явы»

Фарміраванне ўмення 
аб агульняць і сістэматы
заваць веды па тэме 
«Све тлавыя з’явы»; пры
 мяняць паняцці і за коны 
геаметрычнай опты кі 
для рашэння якасных 
задач, разліковых за
дач і задач на пабудо
ву відарысаў у плоскім 
люстры і тонкіх лінзах

Рашэнне фізічнай кры
жаванкі; абагульненне 
і сістэматызацыя ведаў 
па тэме «Светлавыя 
з’явы» шляхам рашэ
ння задач, адказаў на 
пытанні

[1], [3] Выкананне рэпе
тыцыйнай кантро
льнай работы (не 
менш за тры зада
чы на выбар).
[6], с. 105
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67 Кантрольная работа 
№ 4 па тэме «Светла
выя з’явы»

Ацэнка ўзроўню якасці 
і трываласці засваення 
вучнямі ведаў па тэме 
«Светлавыя з’явы», уме
нняў прымяняць атры
маныя веды ў канкрэ
тных сітуацыях

Рашэнне якасных, гра
фічных, разліковых за
дач. Праверка ўзроў
ню сваіх вучэбных да
сягненняў

68 Выніковыя заняткі Абмеркаванне і абаро
на вынікаў праектных 
заданняў па тэме «Све
тлавыя з’явы»
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