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Хімія 
11 клас 

(павышаны ўзровень)
(4 гадзіны на тыдзень; усяго 140 гадзін, з іх 4 гадзіны — рэзервовы час)

№ урока 
і дата 

пра вя-
дзення

Тэма ўрока
і асноўныя пытанні, якія вывучаюцца Мэты і задачы ўрока

Матэрыялы вучэб-
нага дапаможніка, 
дамашняе заданне

1 2 3 4

Тэма 1. Асноўныя паняцці і законы хіміі (16 г)

1 Асноўныя паняцці хіміі:
— рэчыва, малекула, атам, хімічны 
элемент

Паўтарыць і замацаваць веды пра рэчывы, ата-
мы, хімічныя элементы; масу атама, масавую 
долю, аб’ёмную долю газу ў сумесі

§ 1
Заданні 5—7 

2 Простыя і складаныя рэчывы.
Рэчывы малекулярнай і немалекуляр-
най будовы:
— формульная адзінка

Паўтарыць і замацаваць веды пра простыя 
і скла даныя рэчывы; рэчывы малекулярнай 
і не ма лекулярнай будовы; малекулу (адносную 
малекулярную масу), формульную адзінку (ад-
носную формульную масу)

§ 2
Заданні 6, 10

3 Важнейшыя класы неарганічных злу-
чэнняў. Аксіды:
— класіфікацыя, наменклатура, спо-
сабы атрымання, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці.
Д. 1. НПБП

Паўтарыць і сістэматызаваць веды пра асноў-
ныя класы неарганічных злучэнняў: аксіды —  
класіфікацыя, наменклатура, хімічныя ўлас ці-
васці. Удасканальваць уменне запісваць ураў-
ненні рэакцый, якія адлюстроўваюць хімічныя 
ўласцівасці аксідаў 

§ 3,
§ 3.1*
Заданні 3, 10
(§ 3.1*)

4 Важнейшыя класы неарганічных злу-
чэнняў. Кіслоты:

Паўтарыць і сістэматызаваць веды пра асноў-
ныя класы неарганічных злучэнняў: кіслоты — 

§ 3.2*
Заданні 5, 9
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— класіфікацыя, наменклатура, спо-
сабы атрымання, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці.
Д. 1. НПБП

класі фікацыя, наменклатура, хімічныя ўлас-
цівасці. Удасканальваць уменне запісваць ураў-
ненні рэакцый, якія адлюстроўваюць хі міч ныя 
ўласцівасці кіслот

5 Важнейшыя класы неарганічных злу-
чэнняў. Асновы:
— класіфікацыя, наменклатура, спо-
сабы атрымання, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці.
Д. 1. НПБП

Паўтарыць і сістэматызаваць веды пра асноў-
ныя класы неарганічных злучэнняў: асновы — 
класіфікацыя, наменклатура, хімічныя ўласці-
васці. Удасканальваць уменне запісваць ураў-
ненні рэакцый, якія адлюстроўваюць хімічныя 
ўласцівасці асновы

§ 3.3*
Заданні 5, 10

6 Важнейшыя класы неарганічных злу-
чэнняў. Солі: 
— класіфікацыя, наменклатура, спо-
сабы атрымання, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці. 
Д. 1. НПБП 

Паўтарыць і сістэматызаваць веды пра асноў-
ныя класы неарганічных злучэнняў: солі — 
класіфікацыя, наменклатура, хімічныя ўласці-
васці. Удасканальваць уменне запісваць ураў-
ненні рэакцый, якія адлюстроўваюць хімічныя 
ўласцівасці і спосабы атрымання кіслот, асноў, 
солей, рашаць задачы вывучаных тыпаў

§ 3.4*
Заданні 6, 9, 10

7 Узаемасувязь паміж класамі неарга-
нічных злучэнняў

Фарміраваць уменне састаўляць схемы пера-
тварэнняў, якія адлюстроўваюць узаемасувязь 
неарганічных рэчываў, і запісваць ураўненні 
рэакцый згодна са схемамі ўзаемасувязі

§ 3.5*
Заданні 6, 8

8 Узаемасувязь паміж класамі неарга-
нічных злучэнняў

Удасканальваць уменне састаўляць схемы пе-
ра тва рэнняў, якія адлюстроўваюць узаема су-
вязь неарганічных рэчываў, і запіс ваць ураў-
ненні рэакцый згодна са схемамі ўзаемасувязі. 
Фарміраваць уменне прымяняць веды пра 
ўзаемасувязь неарганічных рэчываў у змене-
най і нестандартнай сітуацыях

§ 3.5*
Заданні 9, 10
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9 Колькасныя характарыстыкі рэчыва: 
— колькасць рэчыва, моль;
— малярная маса;
— малярны аб’ём газу

Паўтарыць і замацаваць веды пра колькасныя 
характарыстыкі рэчыва: колькасць рэчыва, 
ма лярную масу, малярны аб’ём газу.
Развіваць уменне рабіць разлікі з выкары-
станнем паняццяў «адносная атамная, мале-
кулярная і формульная масы», «моль», «ма-
лярная маса», «малярны аб’ём газу»

§ 4
Заданні 3, 4, 7

10 Рашэнне камбінаваных задач на асно-
ве колькасных характарыстык рэ-
чыва

Удасканальваць уменне рашаць задачы на ас-
нове колькасных характарыстык рэчыва 

§ 4
Заданні 9, 10

11 Паняцце пра стэхіяметрыю: 
— закон захавання масы рэчыва;
— закон пастаянства саставу рэчыва. 
Д. 2. НПБП 

Азнаёміць з паняццем «стэхіяметрыя». Паўта-
рыць і замацаваць веды пра закон захавання 
масы рэчыва.
Азнаёміць з законам пастаянства саставу рэ-
чыва. Удасканальваць уменне выконваць за-
данні на аснове закону захавання масы рэчыва 
і закону пастаянства саставу рэчыва

§ 5
Заданні 6—8 

12 Рашэнне разліковых задач на аснове 
колькасных характарыстык рэчыва 
і стэхіяметрычных законаў

Замацаваць і развіваць уменне рашаць задачы 
на аснове колькасных характарыстык рэчыва 
і стэхіяметрычных законаў

§ 5
Заданні 9, 10

13 Законы газавага стану рэчыва: 
— аб’ёмных адносін;
— закон Авагадра, малярны аб’ём;
— адносная шчыльнасць газаў.
Разліковая задача 1 

Паўтарыць асаблівасці газападобнага стану 
рэчыва, пазнаёміць вучняў з законамі аб’ём-
ных адносін, Авагадра. Сфарміраваць першас-
ны навык рашэння задач на аснове вывучаных 
законаў. 
Удасканальваць уменне рашаць разліковыя 
задачы з выкарыстаннем паняцця «адносная 
шчыльнасць газаў» 

§ 6
Заданні 3, 5
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14 Рашэнне разліковых задач на аснове 
законаў газавага стану рэчыва:
— малярная канцэнтрацыя газу.
Разліковая задача 2

Замацаваць і ўдасканальваць уменне рашаць 
задачы на аснове законаў газавага стану рэчы-
ва: паняцце «малярная канцэнтрацыя газу» 

§ 6.1*
Заданні 3, 5

15 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Замацаваць і ўдасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных тыпаў у стандартнай, зме-
ненай і незнаёмай сітуацыях

§ 5—6 (паўта рыць),
§ 6.1*
Заданні 4, 9
(§ 6.1*)

16 Кантрольная работа 1 па тэме «Асноў-
ныя паняцці і законы хіміі» 

Праверыць узровень засваення тэарэтычных 
палажэнняў тэмы і ўмення рашаць задачы вы-
вучаных тыпаў

Тэма 2. Будова атама і перыядычны закон (14 г) 

1 Аналіз кантрольнай работы. 
Будова атама: 
— ядзерная мадэль будовы атама;
— састаў атамнага ядра; 
— фізічны сэнс атамнага нумара хі-
міч нага элемента;
— нукліды і ізатопы;
— адносная атамная маса

Устанавіць прычыны дапушчаных памылак 
пры напісанні кантрольнай работы і здзей-
сніць карэкцыю ведаў і ўменняў вучняў. 
Паўтарыць, замацаваць і паглыбіць веды пра 
бу дову атама як электранейтральную сістэму, 
якая складаецца з ядра і электронаў

§ 7
Заданні 6, 7 

2 Будова атама:
— ізатопы;
— з’ява радыеактыўнасці

Азнаёміць вучняў з элементарнымі часціцамі 
атама, фізічным сэнсам атамнага нумара, іза-
топамі, нуклідамі, пашырыць уяўленне пра ад-
носную атамную масу. Азнаёміць вучняў са 
з’явай радыеактыўнасці, асноўнымі крыніцамі 
радыеактыўнасці і асновамі радыяцыйнай бя-
спекі

§ 8
Заданні 3, 4, 8
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3 Стан электрона ў атаме: 
— атамная арбіталь;
— энергетычны ўзровень і падузровень;
— s-, р-, d-, f-арбіталі;
— асноўны і ўзбуджаны станы атама;
— электронна-графічныя схемы і элек-
тронныя канфігурацыі атамаў

Сфарміраваць паняцце пра электроннае во-
блака як квантавамеханічную мадэль, якая 
апісвае стан электрона ў атаме. Сфарміраваць 
уяўленне пра дваістую прыроду электрона; 
паняцці атамнай электроннай арбіталі (форма 
і памер), энергетычнага ўзроўню і падузроўню, 
s-, p-, d-, f-арбіталі. Азнаёміць вучняў са спо-
сабамі выражэння размеркавання электронаў 
у атаме; сфарміраваць уяўленне пра электрон-
ную канфігурацыю атама

§ 9
Заданні 5, 6
 

4 Электронная канфігурацыя атамаў: 
— будова электронных абалонак ата-
маў першых чатырох перыядаў (раз-
меркаванне электронаў па арбіталях); 
— s-, р-, d-, f-элементы 

Фарміраваць уменне запісваць электронныя 
канфігурацыі атамаў элементаў першых чаты-
рох перыядаў, вызначаць лік спараных і ня-
спараных электронаў на знешнім энергетыч-
ным узроўні

§ 9,
§ 10
Заданні 7, 8 (§ 10)

5 Электронная канфігурацыя атамаў: 
— будова электронных абалонак ата-
маў першых чатырох перыядаў (раз-
меркаванне электронаў па арбіталях) 

Удасканальваць уменне запісваць электрон-
ныя канфігурацыі атамаў элементаў першых 
чатырох перыядаў

§ 10
Заданні 9, 10

6 Перыядычны закон і перыядычная сі-
стэма хімічных элементаў Д. І. Мен-
дзялеева: 
— структура перыядычнай сістэмы; 
— фізічны сэнс нумара перыяду і ну-
мара групы. 
Д. 3. НПБП 

Абагульніць і сістэматызаваць веды пра перы-
ядычны закон і яго графічнае выражэнне — 
табліцу перыядычнай сістэмы. Замацаваць 
паняцці «перыяд» і «група», паглыбіўшы іх 
праз знаходжанне ўзаемасувязі з электроннай 
будовай атамаў, якія ўтвараюць перыяды 
і групы. Устанавіць фізічны сэнс нумара перы-
яду і нумара групы

§ 10 
Заданне 3 
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7 Перыядычны закон і перыядычная сі-
стэма хімічных элементаў Д. І. Мен-
дзя леева

Фарміраваць уменне паказваць электронную 
будову атамаў элементаў першых чатырох пе-
ры ядаў у выглядзе электронна-графічных 
схем і формул электронных канфігурацый

§ 10 
Заданне 6 

8 Перыядычнасць змянення ўласці вас-
цей атамаў хімічных элементаў і іх 
злучэнняў: 
— атамныя радыусы;
— электраадмоўнасць; 
— уласцівасці простых рэчываў, са-
стаў і кіслотна-асноўныя ўласці васці 
аксідаў і гідраксідаў

Вывучыць, як змяняюцца асноўныя харак-
тары стыкі атамаў элементаў, а таксама про-
стых рэчы ваў і ўтвараемых імі злучэнняў 
у залежнасці ад становішча элементаў у перы-
ядычнай сістэме. Выявіць прычыну перыя-
дычнай паўтаральнасці ўласцівасцей атамаў 
і іх злучэнняў, змяненні ўласцівасцей простых 
рэчываў, кіслотна-асноўных уласцівасцей ак-
сі даў і гідраксідаў элементаў А-груп. Зама ца-
ваць веды пра фізічны сэнс нумара групы і пе-
рыяду

§ 11 
Заданні 7, 9 

9 Характарыстыка хімічнага элемен-
та па яго становішчы ў перыядычнай 
сістэме і будове атама.
Значэнне перыядычнага закону

Сфарміраваць уяўленне пра абагульняльную, 
тлумачальную і прагнастычную функцыі пе-
рыядычнага закону.
Сфарміраваць уменне характарызаваць ула-
сці васці атамаў хімічных элементаў і іх злу-
чэнняў на аснове становішча элементаў у пе-
рыядычнай сістэме і будовы іх атамаў

§ 12
Заданні 2, 4

10 Параўнальная характарыстыка хі-
мічных элементаў па іх становіш чы 
ў перыядычнай сістэме і будове атама 

Развіваць уменне параўноўваць уласцівасці 
хімічных элементаў і іх злучэнняў на аснове 
становішча элементаў у перыядычнай сістэме

§ 12
Заданні 5—7
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11 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў па тэме «Будова атама і перыя-
дычны закон»

Паўтарыць і замацаваць веды пра будову ата-
ма і структуру перыядычнай сістэмы. Удаска-
нальваць веды пра перыядычнасць змянення 
ўласцівасцей элементаў у залежнасці ад зара-
ду ядзер іх атамаў

§ 1—12 
(паўтарыць)
Заданні 7, 8 (§ 6), 
8 (§ 11), 3, 10 
(§ 12)

12 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Удасканальваць уменне рашаць задачы выву-
чаных тыпаў, у тым ліку на матэрыяле вывуча-
най тэмы

§ 1—12 
(паўтарыць)
Заданні 10 (§ 1),
9 (§ 2)

13 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Удасканальваць уменне рашаць задачы выву-
чаных тыпаў у нестандартнай, змененай і не-
знаёмай сітуацыях

§ 1—12 
(паўтарыць)
Заданні 8, 9 (§ 12)

14 Паўтарэнне і сістэматызацыя ведаў 
па тэмах «Асноўныя паняцці і законы 
хіміі», «Будова атама і перыядычны 
закон» 

Паўтарыць, замацаваць, сістэматызаваць веды 
па тэмах. Удасканальваць уменне характары-
заваць рэчыва і хімічны элемент на аснове вы-
вучаных тэарэтычных палажэнняў. Удаска-
нальваць уменне рашаць задачы вывучаных 
тыпаў

§ 1—12 
(паўтарыць)
Самакантроль 
(§ 9—12)

Тэма 3. Хімічная сувязь і будова рэчыва (16 г) 

1 Прырода і тыпы хімічнай сувязі: 
— кавалентная;
— іонная;
— металічная.
Д. 4. НПБП

Развіваць уяўленне пра хімічную сувязь, яе 
прыроду, тыпы, прычыны і ўмовы ўтварэння

§ 13 
Заданні 3, 5, 6 
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2 Механізмы ўтварэння кавалентнай 
сувязі: 
— абменны;
— донарна-акцэптарны

Вывучыць асаблівасці абменнага і донарна-
акцэптарнага механізмаў утварэння кавалент-
най сувязі. Развіваць уменне запісваць схемы 
абменнага і донарна-акцэптарнага механізмаў 
утварэння кавалентнай сувязі і ўдаска наль-
ваць уменне вызначаць тып сувязі ў рэчывах 

§ 13
Заданні 2, 9

3 Кавалентная сувязь:
— даўжыня; 
— палярнасць кавалентнай сувязі; 
— кратнасць кавалентнай сувязі. 
Лаб. досл. 1. НПБП

Развіваць уяўленне пра ўласцівасці хімічных 
сувязей (даўжыню; палярнасць і кратнасць 
кавалентнай сувязі).
Развіваць уменне запісваць схемы ўтва рэння 
хімічнай сувязі і вызначаць тып сувязі ў рэчы-
вах

§ 14
Заданні 2, 3, 8

4 Гібрыдызацыя атамных арбіталей 
і прасторавая будова арганічных і не-
арганічных злучэнняў

Развіваць уяўленне пра залежнасць прастора-
вай будовы малекул ад тыпу гібрыдызацыі 
атамных арбіталей; пра такія ўласцівасці кава-
лентнай сувязі, як энергія, даўжыня, паляр-
насць, кратнасць, ад якіх залежаць будова 
і ўласцівасці

§ 14.1*
Заданні 2, 3

5 Гібрыдызацыя атамных арбіталей 
і прасторавая будова малекул арга-
ніч ных і неарганічных злучэнняў. 
Лаб. досл. 1. НПБП 

Развіваць наглядна-вобразнае мысленне і ўяў-
ленне пра прасторавую будову малекул неар-
ганічных і арганічных рэчываў, у тым ліку 
і праз практычнае мадэляванне малекул рэ-
чываў

§ 14.1*
Заданні 4, 5

6 Валентныя магчымасці і ступені акіс-
лення атамаў элементаў А-груп

Абагульніць звесткі пра валентныя маг чы-
масці і ступені акіслення атамаў элементаў

§ 15
Заданні 5, 6
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А-груп. Удасканальваць уменне вызначаць 
тыпы хімічнай сувязі ў рэчывах па іх форму-
лах і фізічных уласцівасцях

7 Валентныя магчымасці і ступені 
акіс лення атамаў элементаў А-груп

Працягнуць развіццё ўяўлення пра валент-
насць праз фарміраванне паняцця пра валент-
ныя магчымасці атамаў элементаў. Паўтарыць 
і замацаваць паняцце «ступень акіслення». 
Фарміраваць уменне вызначаць ступені акіс-
лення атамаў элементаў па формуле і састаў-
ляць формулы рэчываў на аснове валентнасці 
і ступені акіслення

§ 15
Заданні 7, 8

8 Валентнасць і ступень акіслення Абагульніць звесткі пра валентныя магчы-
масці і ступені акіслення элементаў А-груп. 
Развіваць уменне запісваць формулы злучэн-
няў і вызначаць валентнасці і ступені акіс-
лення атамаў

§ 15
Заданні 3, 4

9 Тыпы крышталічных структур: 
— атамная; 
— іонная; 
— малекулярная; 
— металічная. 
Д. 5. НПБП

Сфарміраваць уяўленне пра тыпы крыш та-
лічных структур і ўласцівасці рэчываў. Зама-
цаваць веды пра тыпы хімічнай сувязі

§ 16
Заданні 1, 2, 5, 6

10 Міжмалекулярнае ўзаемадзеянне. Уплыў 
міжмалекулярнага ўзаема дзе яння на 
агрэгатны стан рэчыва

Сфарміраваць уяўленне пра міжмалекуляр-
нае ўзаемадзеянне

§ 17
Заданні 4, 6, 7

9

Працяг
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11 Вадародная сувязь і яе ўплыў на фі-
зіч ныя ўласцівасці рэчыва. Значэнне 
вадароднай сувязі для прыродных аб’-
ектаў

Вывучыць сутнасць і значэнне вадароднай 
сувязі. Развіваць уяўленне пра залежнасць 
уласцівасцей рэчываў ад іх будовы

§ 17
Заданні 8, 9

12 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Замацаваць і развіваць уменне рашаць задачы 
вывучаных тыпаў, у тым ліку на матэрыяле 
дадзенай тэмы

§ 13—17 (паўта-
рыць)
Заданні 4 (§ 13),
10 (§ 14)

13 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Удасканальваць уменне рашаць задачы выву-
чаных тыпаў у стандартнай, змененай і незна-
ёмай сітуацыях

§ 13—17 (паўта-
рыць)
Заданні 8, 9 (§ 16)

14 Абагульненне і сістэматызацыя вы-
вучанага матэрыялу па тэмах «Будо-
ва атама і перыядычны закон», «Хі-
мічная сувязь і будова рэчыва» 

Паўтарыць, абагульніць і сістэматызаваць тэа-
рэтычны матэрыял вывучаных тэм. Працяг-
нуць удасканаленне ўмення характарызаваць 
хімічны элемент па становішчы ў перыядыч-
най сістэме хімічных элементаў, запісваць схе-
мы механізмаў утварэння хімічнай сувязі, вы-
значаць тыпы сувязі, валентнасці і ступені 
акіслення атамаў элементаў у злучэнні. Сі стэ-
матызаваць і паглыбіць веды пра рэчывы, іх 
будову і ўласцівасці

§ 13—17 (паўта-
рыць)
Заданні 10 (§ 16), 
5 (§ 17)

15 Кантрольная работа 2 па тэмах 
«Будова атама і перыядычны закон», 
«Хімічная сувязь і будова рэчыва» 

Праверыць узровень засваення тэарэтычных 
палажэнняў тэм «Будова атама і перыядычны 
закон», «Хімічная сувязь і будова рэчыва» 
і ўмення характарызаваць элемент па ста-
новішчы ў перыядычнай сістэме хімічных
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элементаў (уключаючы электронную будову), 
праводзіць параўнальную характарыстыку 
хімічных элементаў і іх злучэнняў на аснове 
становішча хімічных элементаў у перыядыч-
най сістэме, умення рашаць задачы вывуча-
ных тыпаў

16 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Выявіць прычыны дапушчаных памылак пры 
напісанні кантрольнай работы і здзейсніць ка-
рэкцыю ведаў і ўменняў вучняў

§ 13—17 (паўта-
рыць)

Тэма 4. Хімічныя рэакцыі (14 г)

1 Класіфікацыя хімічных рэакцый: 
— прыметы класіфікацыі хімічных 
рэакцый і іх тыпы

Працягнуць развіццё ўяўлення пра хімічныя 
рэакцыі і іх класіфікацыю па розных крытэ-
рыях

§ 18
Заданні 1—3, 7 

2 Акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі: 
— важнейшыя акісляльнікі і аднаў-
ляльнікі; 
— састаўленне ўраўненняў акісляль-
на-аднаўленчых рэакцый на аснове 
метаду электроннага балансу. 
Д. 10. НПБП 

Паўтарыць, замацаваць, развіваць веды пра 
акісляльна-аднаўленчыя рэакцыі, акісляльнік, 
аднаўляльнік, працэсы акіслення і аднаўлення. 
Фарміраваць уменне састаўляць ураўненні 
акісляльна-аднаўленчых рэакцый на аснове 
метаду электроннага балансу

§ 18.1*
Заданні 3, 6

3 Акісляльна-аднаўленчыя працэсы ў пры -
родзе, тэхніцы, быце

Удасканальваць уменне састаўляць ураўненні 
акісляльна-аднаўленчых рэакцый на аснове 
метаду электроннага балансу. Акцэнтаваць 
увагу вучняў на значэнні акісляльна-аднаў-
ленчых працэсаў у прыродзе, тэхніцы, быце

§ 18.1*
Заданні 4, 5

1
1

Працяг

1 2 3 4

4 Цеплавы эфект хімічнай рэакцыі: 
— рэакцыі экза- і эндатэрмічныя;
— тэрмахімічныя ўраўненні.
Разліковая задача 3.
Д. 6. НПБП 

Сфарміраваць уяўленне пра цеплавы эфект 
хімічнай рэакцыі і тэрмахімічнае ўраўненне. 
Акцэнтаваць увагу вучняў на значэнні энерге-
тычных з’яў пры працяканні хімічных рэак-
цый у біялагічных сістэмах, у неарганічнай 
прыродзе і дзейнасці чалавека. Фарміраваць 
уменне рашаць разліковыя задачы па тэр-
махімічных ураўненнях 

§ 19
Заданні 1—3 

5 Разлікі па тэрмахімічных ураўненнях. 
Разліковая задача 3

Удасканальваць уменне рашаць разліковыя 
задачы па тэрмахімічных ураўненнях

§ 19
Заданні 4—6

6 Скорасць хімічнай рэакцыі. Залеж-
насць скорасці хімічных рэакцый ад 
наступных фактараў:
— прыроды рэагуючых рэчываў; 
— канцэнтрацыі;
— тэмпературы; 
— плошчы паверхні судакранання;
— наяўнасці каталізатара.
Д. 7—9. НПБП 

Развіваць веды пра хімічныя рэакцыі на асно-
ве вывучэння паняцця «скорасць хімічнай 
рэакцыі». Вывучыць фактары, якія ўплываюць 
на скорасць хімічнай рэакцыі. Фарміраваць 
уменне характарызаваць змяненне скорасці 
хімічнай рэакцыі пад уплывам розных фак-
тараў. Развіваць уяўленне пра каталізатары

§ 20
Заданні 1—4

7 Закон дзеючых мас.
Лаб. досл. 2. НПБП 

Удасканальваць уменне характарызаваць змя-
ненне скорасці хімічнай рэакцыі пад уплывам 
розных фактараў. Удасканальваць эксперы-
ментальныя ўменні

§ 21.1*
Заданні 7, 8

8 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Фарміраваць уменне рашаць задачы па выву-
чанай тэме

§ 20—21 
Заданні 7, 8 (§ 20)
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9 Абарачальнасць хімічных рэакцый: 
— хімічная раўнавага; 
— фактары, якія ўплываюць на хі міч-
ную раўнавагу; 
— прынцып зрушвання хімічнай раў-
на вагі (прынцып Ле Шатэлье)

Вывучыць паняцце «хімічная раўнавага» 
і азнаёміцца з фактарамі, якія ўплываюць на 
хімічную раўнавагу, прынцыпам зрушвання 
хімічнай раўнавагі. Фарміраваць уменне вы-
значаць напрамак зрушвання хімічнай раў-
навагі ў залежнасці ад змянення ўмоў праця-
кання абарачальнай рэакцыі

§ 22
Заданні 1, 6, 8

10 Рашэнне разліковых задач вывучаных 
тыпаў

Удасканальваць уменне рашаць разліковыя 
задачы і выконваць якасныя заданні па выву-
чанай тэме

§ 20—22 
Заданні 9 (§ 20),
10 (§ 22)

11 Практычная работа 1. Хімічныя рэ-
ак цыі. 
НПБП

Удасканальваць веды і ўменні вучняў; праве-
рыць узровень валодання асноўнымі тэа рэ-
тычнымі палажэннямі тэмы (тыпы хімічных 
рэакцый; скорасць хімічнай рэакцыі; фактары, 
якія ўплываюць на скорасць хімічнай рэак цыі) 
і практычнымі ўменнямі складаць план магчы-
май дзейнасці, праводзіць эксперымент на ас-
нове плана, запісваць ураўненні рэакцый згод-
на з эксперыментам, рабіць вывады на аснове 
назіранняў згодна з пастаўленай мэтай; выкон-
ваць правілы бяспечных паводзін пры пра-
вядзенні хімічных рэакцый (награванне з дапа-
могай спіртоўкі, работа з кіслотамі, шчолачамі 
і іншымі рэактывамі, абсталяваннем)

§ 18—22
(паўта рыць)

12 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў па тэме «Хімічныя рэакцыі» 

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэмах 
«Хімічная сувязь і будова рэчыва», «Хімічныя 
рэакцыі»; удасканальваць уменне рашаць раз -

§ 18—22
(паўтарыць),
§ 21.1*
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ліковыя задачы па тэрмахімічным ураўненні, 
характарызаваць хімічную рэакцыю на аснове 
вывучаных класіфікацыйных прымет 

Заданні 1, 3, 10
(§ 21.1*)

13 Кантрольная работа 3 па тэме «Хі-
мічныя рэакцыі» 

Праверыць узровень засваення тэарэтычных 
палажэнняў тэмы «Хімічныя рэакцыі» і ўмен-
ня характарызаваць хімічную рэакцыю на ас-
нове вывучаных класіфікацыйных прымет, 
рашаць задачы па тэрмахімічным ураўненні, 
вызначэння ўмоў зрушвання хімічнай раў на-
вагі для абарачальных хімічных рэакцый

14 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Устанавіць прычыны дапушчаных памылак 
пры напісанні кантрольнай работы і здзей-
сніць карэкцыю ведаў і ўменняў вучняў

§ 18—22
(паўтарыць)

Тэма 5. Хімія раствораў (14 г)

1 Растворы:
— растварэнне як фізіка-хімічны пра-
цэс;
— цеплавыя эфекты пры растварэнні;
— крышталегідраты

Развіваць уяўленне пра растворы, растварэн-
не як фізіка-хімічны працэс, цеплавыя эфекты 
пры растварэнні. Сфарміраваць паняцце пра 
крышталегідраты

§ 23
Заданні 4, 9 

2 Растворы:
— растваральнасць рэчываў у вадзе;
— залежнасць растваральнасці рэчы-
ваў ад прыроды рэчыва, тэмпературы 
і ціску

Развіваць уяўленне пра растворы, раствараль-
насць рэчываў у вадзе, залежнасць раства-
ральнасці ад прыроды рэчыва, тэмпературы 
і ціску

§ 23
Заданні 6, 10
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3 Спосабы выражэння саставу раство-
раў: 
— масавая доля;
— малярная канцэнтрацыя раствора-
нага рэчыва. 
Разліковая задача 4

Працягнуць фарміраванне ўмення вылічваць 
масавую долю і масу растворанага рэчыва 
(растваральніку).
Фарміраваць уменне вылічваць малярную 
кан цэнтрацыю раствору, масу рэчыва або 
аб’ём раствору, неабходнага для прыгатавання 
рас твору з зададзенай малярнай канцэнтра-
цыяй

§ 24 
Заданні 6, 7, 9 

4 Тэорыя электралітычнай дысацыя цыі:
— электралітычная дысацыяцыя злу-
чэнняў з рознымі тыпамі хімічнай су-
вязі;
— ступень электралітычнай ды са цы-
я цыі;
— моцныя і слабыя электраліты;
— ураўненні дысацыяцыі моцных і сла-
бых электралітаў.
Разліковая задача 5.
Д. 11. НПБП 

Развіваць веды пра рэчывы з пункту гледжан-
ня тэорыі электралітычнай дысацыяцыі. Раз-
віваць уяўленне пра электралітычную дыса-
цыяцыю, электраліты і неэлектраліты, сту-
пень электралітычнай дысацыяцыі, моцныя 
і слабыя электраліты. Працягнуць фармі ра-
ванне ўмення састаўляць ураўненні электра-
літычнай дысацыяцыі кіслот, шчолачаў, солей. 
Развіваць уменне выконваць вылічэнні па 
ўраўненнях рэакцый, якія праходзяць у рас-
творах

§ 25 
Заданні 1, 3, 7

5 Паняцце пра вадародны паказчык 
(рН) раствору:
— характарыстыка кіслотных і ас-
ноў ных уласцівасцей раствораў на 
аснове велічыні рН раствора.
Разліковая задача 6.
Лаб. досл. 3. НПБП

Сфарміраваць уяўленне пра вадародны паказ-
чык (рН), асяроддзе водных раствораў элек-
тра літаў. Фарміраваць уменне вылічваць рН 
раствораў моцных кіслот і шчолачаў

§ 26
Заданні 1, 2, 6, 8
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6 Хімічныя ўласцівасці асноў, кіслот, 
солей у святле тэорыі электралітыч-
най дысацыяцыі:
— умовы неабарачальнага працякан-
ня рэакцый іоннага абмену ў раство-
рах электралітаў. 
Д. 12. НПБП 

Развіваць уяўленне пра рэакцыі іоннага абме-
ну і ўмовы іх працякання ў растворах элек-
тралітаў. Працягнуць фарміраванне ўмення 
састаўляць ураўненні рэакцый іоннага абмену 
ў малеку лярнай, поўнай і скарочанай іоннай 
форме

§ 27
Заданні 2—4 

7 Хімічныя ўласцівасці асноў, кіслот, 
солей у святле тэорыі электралітыч-
най дысацыяцыі:
— агульныя хімічныя ўласцівасці 
кіслот;
— агульныя хімічныя ўласцівасці 
асноў;
— агульныя хімічныя ўласцівасці со-
лей.
Д. 13. НПБП.
Лаб. досл. 4. НПБП

Сістэматызаваць і паглыбіць веды пра рэчывы 
і хімічныя рэакцыі з пункту гледжання тэорыі 
электралітычнай дысацыяцыі. Фарміраваць 
уменне запісваць ураўненні рэакцый, якія 
адлюстроўваюць хімічныя ўласцівасці асноў, 
кіслот, солей, у малекулярнай, поўнай і скаро-
чанай іоннай форме. Удасканальваць эксперы-
ментальныя ўменні 

§ 27
Заданні 5, 6, 9 

8 Практычная работа 2. Вывучэнне 
ўлас цівасцей кіслот, асноў і солей 
у свят ле тэорыі электралітычнай 
ды са цыяцыі. 
НПБП 

Замацаваць веды пра рэчывы і хімічныя рэ-
акцыі з пункту гледжання тэорыі электра лі-
тычнай дыса цыяцыі. Развіваць уменне пра во-
дзіць рэакцыі, якія характарызуюць хі мічныя 
ўласцівасці кіслот, асноў, солей. Працягнуць 
фарміраванне ўмення самастойна вызначаць 
мэту доследу, праводзіць доследы, выка-
рыстоўваючы прапанаваныя рэак тывы, апіс-
ваць вынікі назіранняў, рабіць вывады

§ 23—27 
(паўтарыць)
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9 Гідроліз солей. 
Лаб. досл. 5. НПБП

Фарміраваць уяўленне пра гідроліз солей. 
Удасканальваць уяўленне пра вадародны па-
казчык (рH), кіслотна-асноўнае асяроддзе во-
дных раствораў электралітаў

§ 27.1*
Заданні 2, 4, 7

10 Практычная работа 3. Рашэнне экс-
перыментальных задач па тэме «Хі-
мія раствораў».
НПБП

Замацаваць веды пра рэчывы і хімічныя 
рэакцыі з пункту гледжання тэорыі электра-
літычнай дыса цыяцыі. Развіваць уменне пра-
водзіць рэакцыі, якія характарызуюць хіміч-
ныя ўласцівасці кіслот, асноў, солей; вызна-
чаць рэакцыю асяроддзя ў растворах солей. 
Працягнуць фарміраванне ўмення самастойна 
вызначаць мэту доследу, праводзіць доследы, 
выкарыстоўваючы прапанаваныя рэактывы, 
апісваць вынікі назіранняў, рабіць вывады

§ 23—27 
(паўтарыць)

11 Рашэнне камбінаваных і ўскладненых 
задач

Удасканальваць уменне рашаць задачы выву-
чаных тыпаў у стандартнай, змененай і незна-
ёмай сітуацыі, у тым ліку на матэрыяле выву-
чанай тэмы

§ 23—27 
(паўтарыць)
Заданне 10 (§ 24)

12 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў па тэме «Хімія раствораў»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме 
«Хімія раствораў». Сістэматызаваць і паглы-
біць веды пра рэчывы і хімічныя рэакцыі 
з пункту гледжання тэорыі электралітычнай 
дысацыяцыі

§ 23—27 
(паўтарыць)
Заданні 9, 10 
(§ 25), 9 (§ 26),  
8 (§ 27)

13 Кантрольная работа 4 па тэме «Хі-
мія раствораў» 

Праверыць узровень засваення вучнямі тэарэ-
тычных палажэнняў і практычных уменняў па 
тэме «Хімія раствораў» 

1
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14 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Выявіць прычыны дапушчаных памылак пры 
напісанні кантрольнай работы і здзейсніць ка-
рэкцыю ведаў і ўменняў вучняў

§ 23—27 
(паўтарыць)

Тэма 6. Неметалы (36 г)

1 Хімічныя элементы неметалы: 
— становішча ў перыядычнай сістэме;
— асаблівасці электроннай будовы 
атамаў;
— валентнасць, ступень акіслення 
ў злучэннях. 
Д. 14. НПБП 

Працягнуць фарміраванне паняццяў «хімічны 
элемент», «простае рэчыва» на прыкладзе 
неметалаў. Замацаваць і паглыбіць веды пра 
перыядычную сістэму хімічных элементаў, бу-
дову атамаў, хімічныя рэакцыі, уласцівасці 
простых рэчываў неметалаў 

§ 28
Заданні 5, 6 

2 Вадарод: 
— вадарод як хімічны элемент і про-
стае рэчыва;
— ізатопы вадароду; 
— фізічныя ўласцівасці; 
— хімічныя ўласцівасці вадароду: 
узаемадзеянне з неметаламі, шчолач-
нымі і шчолачназямельнымі метала-
мі, аксідамі металаў, гідрыраванне не-
насычаных арганічных злучэнняў

Развіваць уяўленне пра вадарод як хімічны 
элемент і простае рэчыва, яго фізічныя ўлас-
цівасці. Фарміраваць уменне састаўляць ураў-
ненні хімічных рэакцый, якія характарызуюць 
хімічныя ўласцівасці вадароду

§ 29
Заданні 4, 9

3 Злучэнні вадароду: 
— лятучыя вадародныя злучэнні не-
металаў;
— гідрыды шчолачных і шчолачназя-
мельных металаў;

Сфарміраваць уяўленне пра вадародныя злу-
чэнні металаў і неметалаў. Азнаёміць вучняў 
з выкарыстаннем вадароду ў якасці экалагічна 
чыстага паліва і сыравіны для хімічнай пра-
мысловасці. Удасканальваць уменне эксперы-

§ 29.1*, 
§ 29.2* 
Заданні 2, 8, 9
(§ 29.2*)
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— пераксід вадароду;
— атрыманне вадароду ў лабараторыі 
і прамысловасці;
— выкарыстанне вадароду як экала-
гічна чыстага паліва і сыравіны для 
хімічнай прамысловасці. 
Д. 15. НПБП. 
Лаб. досл. 6. НПБП

ментальна пацвярджаць кіслотна-асноўныя 
ўласцівасці вадародных злучэнняў неметалаў

4 Галагены: 
— галагены як хімічныя элементы 
і простыя рэчывы; 
— фізічныя ўласцівасці простых рэ-
чываў; 
— важнейшыя прыродныя злучэнні 
галагенаў; 
— атрыманне хлору ў лабараторыі 
дзеяннем акісляльнікаў на канцэн-
траваную саляную кіслату;
— атрыманне хлору ў прамысловасці 
электролізам хларыду натрыю.
Д. 16. НПБП

Развіваць уяўленне пра становішча галагенаў 
у перыядычнай сістэме, пра галагены як хі-
мічныя элементы і простыя рэчывы, будову іх 
атамаў, уласцівасці простых рэчываў. Фармі-
раваць уяўленне пра распаўсюджанасць злу-
чэнняў галагенаў у прыродзе. Сфармі ра ваць 
уяўленне пра атрыманне хлору ў лабараторыі 
і прамысловасці

§ 30
Заданні 2, 3, 6 

5 Хімічныя ўласцівасці галагенаў:
— узаемадзеянне з металамі, вадаро-
дам, растворамі солей галагенавада-
родных кіслот, шчолачамі; хлараван-
не арганічных злучэнняў; 
— асаблівасці хімічных уласцівасцей 
фтору

Сфарміраваць уяўленне пра хімічныя ўлас-
цівасці галагенаў, у тым ліку азнаёміць з асаб-
лівасцямі хімічных уласцівасцей фтору. Уда-
сканальваць уменне напісання ўраўненняў 
хімічных рэакцый, якія характарызуюць хі-
міч ныя ўласцівасці галагенаў

§ 30
Заданні 7, 8
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6 Злучэнні галагенаў: 
— галагенавадароды, фізічныя ўлас-
цівасці;
— галагенавадародныя кіслоты (сіла 
кіслот, хімічныя ўласцівасці) і іх солі;
— якасныя рэакцыі на хларыд-, бра-
мід-, ёдыд-іоны; 
— біялагічнае значэнне і прымянен-
не галагенаў і іх злучэнняў. 
Д. 17. НПБП 

Фарміраваць уяўленне пра галагенавадароды, 
галагенавадародныя кіслоты і іх солі. Раз ві-
ваць уменне характарызаваць хімічныя ўла-
сцівасці вывучаных злучэнняў, запісваць 
ураў ненні рэакцый з іх удзелам. Азнаёміць 
вуч няў з якаснай рэакцыяй на галагенід-іоны, 
з галінамі практычнага прымянення галагенаў 
і іх злучэнняў

§ 31
Заданні 2, 4, 6

7 Галагены і іх злучэнні Паўтарыць і замацаваць веды пра галагены і іх 
злучэнні. Удасканальваць уменне рашаць яка-
с ныя і разліковыя задачы вывучаных тыпаў

§ 29—31 
(паўтарыць)
Заданні 10 (§ 29), 
9 (§ 30),  
9, 10 (§ 31)

8 Кісларод і сера: 
— кісларод і сера як хімічныя эле-
менты і простыя рэчывы;
— алатрапія; 
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці;
— прымяненне кіслароду і серы; 
— прыродныя злучэнні кіслароду 
і серы

Развіваць уяўленне пра кісларод і серу як 
хімічныя элементы і простыя рэчывы. Фар-
міраваць уяўленне пра алатрапію кіслароду 
і серы. На прыкладзе хімічных уласцівасцей 
кіслароду і серы працягнуць фарміраванне 
ўмення састаўляць ураўненні хімічных рэак-
цый, якія адлюстроўваюць уласцівасці выву-
чаных злучэнняў. Азнаёміць вучняў з галінамі 
практычнага прымянення кіслароду і серы

§ 32
Заданні 6, 9
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9 Азон:
— будова малекулы азону; 
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці;
— прымяненне

Развіваць уяўленне пра азон як хімічны эле-
мент і простае рэчыва. На прыкладзе хімічных 
уласцівасцей азону працягнуць фарміраванне 
ўмення састаўляць ураўненні хімічных рэак-
цый, што адлюстроўваюць уласцівасці выву-
чаных злу чэн няў. Азнаёміць вучняў з галінамі 
практычнага прымянення азону

§ 32.1*
Заданні 5, 9

10 Вадародныя злучэнні кіслароду і серы:
— вада, серавадарод; 
— серавадародная кіслата, сульфіды; 
— якасная рэакцыя на сульфід-іоны

Сфарміраваць уяўленне пра вадародныя 
злучэнні кіслароду і серы (вада і серавадарод), 
іх фізічныя і хімічныя ўласцівасці. Фар мі-
раваць уяўленне пра будову і ўласцівасці сера-
вадароду, даць паняцце пра сульфіды

§ 33
Заданні 3, 5, 9

11 Кіслародныя злучэнні серы: 
— аксід серы(IV), фізічныя, хімічныя 
ўласцівасці і прымяненне; 
— аксід серы(VI), фізічныя і хі міч-
ныя ўласцівасці

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра ха-
рактар аксідаў і гідраксідаў неметалаў на пры-
кладзе аксіду серы(IV), аксіду серы(VI). За-
мацаваць веды вучняў пра будову і ўласцівасці 
аксіду серы(IV), аксіду серы(VI). Удасканаль-
ваць уменне састаўляць ураўненні рэакцый, 
якія адлюстроўваюць іх хімічныя ўласцівасці

§ 34
Заданні 6, 8

12 Серная кіслата: 
— хімічныя ўласцівасці разбаўленай 
сернай кіслаты;
— акісляльныя ўласцівасці канцэн-
тра ванай сернай кіслаты;
— солі сернай кіслаты; 

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра кіс-
лоты на прыкладзе сернай кіслаты; пра акіс-
ляльныя ўласцівасці канцэнтраванай сернай 
кіслаты на прыкладзе ўзаемадзеяння з мед-
дзю, серабром, цынкам, магніем; умення 
састаў ляць ураўненні рэакцый, якія адлюс -

§ 35
Заданні 3, 5, 6, 8
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— хімічныя рэакцыі, якія ляжаць у ас-
нове прамысловага атрымання сернай 
кіслаты; 
— прымяненне сернай кіслаты і суль-
фатаў.
Д. 18, 19. НПБП.
Лаб. досл. 7. НПБП

троўваюць вывучаныя хімічныя ўласцівасці. 
Паўтарыць і замацаваць веды пра якасныя 
рэакцыі на сульфат-іоны. Удасканальваць экс-
перыментальныя ўменні. Азнаёміць вучняў 
з прамысловым метадам атры мання сернай 
кіслаты, прымяненнем сернай кіслаты і суль-
фатаў

13 Акісляльныя ўласцівасці канцэнтра-
ванай сернай кіслаты

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра акіс-
ляльныя ўласцівасці канцэнтраванай сернай 
кіслаты, умення састаўляць ураўненні акіс-
ляльна-аднаўленчых рэакцый, расстаў ляць 
каэфіцыенты метадам электроннага балансу

§ 35
Заданне 7

14 Азот і фосфар: 
— азот і фосфар як хімічныя элемен-
ты і простыя рэчывы;
— фізічныя ўласцівасці, алатрапія 
фосфару;
— хімічныя ўласцівасці;
— біялагічная роля і прымяненне

Развіваць уяўленне пра азот і фосфар як хі-
мічныя элементы і простыя рэчывы. Фар мі-
раваць уяўленне пра алатропныя мады фі ка-
цыі фосфару. На прыкладзе хімічных ула-
сцівасцей азоту і фосфару працягнуць 
фар мі раванне ўмення састаўляць ураўненні 
рэ ак цый, якія адлюстроўваюць хімічныя ўла-
сці васці вывучаных злучэнняў. Развіваць 
умен не праводзіць вылічэнні па ўраўненнях 
хі мічных рэакцый

§ 36
Заданні 6, 8

15 Аміяк: 
— будова малекулы і асаблівасці фі-
зічных уласцівасцей;

Працягнуць развіццё ўяўлення пра састаў і бу-
дову аміяку, яго фізічныя і хімічныя ўлас-
цівасці, прамысловае атрыманне і прымяненне

§ 37
Заданні 2, 3, 5, 6
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— хімічныя ўласцівасці аміяку: узае-
мадзеянне з кіслародам (гарэнне і ка-
та літычнае акісленне), вадой, кісло-
тамі;
— хімічныя асновы прамысловага ат-
рымання аміяку

16 Солі амонію: 
— солі амонію, рэакцыі іх узаема дзе-
яння са шчолачамі і раскладання пры 
награванні; 
— якасная рэакцыя на іоны амонію;
— прымяненне аміяку і солей амонію. 
Лаб. досл. 8. НПБП

Сфарміраваць уяўленне пра солі амонію, 
якасную рэакцыю на іоны амонію і прымянен-
не аміаку і солей амонію. Удасканальваць экс-
перыментальныя ўменні

§ 37
Заданні 8, 9

17 Аксіды азоту(II) і (IV): 
— састаў;
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці

Сфарміраваць уяўленне пра аксіды азоту(II) 
і (IV). Развіваць уяўленне пра несолеўтва-
раль ныя і кіслотныя аксіды

§ 37.1*
Заданні 5, 7, 10

18 Азотная кіслата:
— будова малекулы;
— хімічныя ўласцівасці;
— асаблівасці ўзаемадзеяння з мета-
ламі;
— прымяненне азотнай кіслаты

Развіваць веды пра кіслоты на аснове выву-
чэння хімічных уласцівасцей і прымянення 
азотнай кіслаты. Акцэнтаваць увагу на асаб-
лівасцях узаемадзеяння азотнай кіслаты з ме-
таламі. Удасканальваць уменне састаўляць 
ураў ненні хімічных рэакцый разам з выву-
чанымі злучэннямі

§ 38
Заданні 4, 5, 7
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19 Солі азотнай кіслаты:
— нітраты; 
— тэрмічнае раскладанне нітратаў. 
Д. 20. НПБП 

Вывучыць рэакцыі тэрмічнага раскладання 
нітратаў.
Удасканальваць уменне састаўляць ураўненні 
акісляльна-аднаўленчых рэакцый і расстаў-
ляць у іх каэфіцыенты метадам электроннага 
балансу

§ 38
Заданні 6, 8

20 Хімічныя рэакцыі, якія ляжаць у ас-
нове прамысловага атрымання азот-
най кіслаты. Прымяненне азотнай 
кіслаты і нітратаў

Фарміраваць уяўленне пра хімічныя працэсы, 
якія ляжаць у аснове атрымання азотнай кіс-
латы. Удасканальваць уменне састаўляць ураў-
ненні акісляльна-аднаўленчых рэакцый. Сфар-
міраваць уяўленне пра прымяненне азотнай 
кіслаты і нітратаў

§ 38
Заданні 9, 10

21 Рашэнне задач вывучаных тыпаў Удасканальваць уменне рашэння задач выву-
чаных тыпаў у знаёмай, змененай і нестандар-
тнай сітуацыях

§ 36—38 
(паўтарыць)
Заданні 10 (§ 36), 
10 (§ 37)

22 Кіслародзмяшчальныя злучэнні фос-
фару: 
— аксіды фосфару(III) і (V) — пра-
дукты акіслення фосфару;
— хімічныя ўласцівасці аксіду фос-
фару(V);
— фосфарная кіслата, асаблівасці 
электралітычнай дысацыяцыі; 
— якасная рэакцыя на фасфат-іон;

Развіваць уяўленне пра асноўныя класы неар-
ганічных злучэнняў на прыкладзе злучэнняў 
фосфару: аксідаў фосфару, фосфарнай кіс ла-
ты; пра ступеньчатую дысацыяцыю кіслот. 
Пра цягнуць фарміраванне ўяўлення пра солі 
на прыкладзе солей фосфарнай кіслаты. Раз-
віваць уяўленне пра кіслыя солі пры вывучэнні 
гідрафасфатаў і дыгідрафасфатаў. Удасканаль-
ваць уменне састаўляць ураўненні хімічных

§ 39
Заданні 2, 4, 7 
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— солі фосфарнай кіслаты: сярэднія 
і кіслыя (гідра- і дыгідрафасфаты); 
— прымяненне фосфарнай кіслаты 
і фасфатаў.
Лаб. досл. 9. НПБП

рэакцый. Удасканальваць эксперыменталь-
ныя ўменні. Сфарміраваць уяўленне пра пры-
мяненне фосфарнай кіслаты і фасфатаў

23 Важнейшыя мінеральныя ўгнаенні: 
— азотныя;
— фосфарныя;
— калійныя;
— комплексныя. 
Д. 21. НПБП

Сфарміраваць уяўленне пра мінеральныя 
ўгнаенні на аснове міжпрадметных сувязей 
з біялогіяй, геаграфіяй і ўяўлення пра 
пажыўныя элементы. Вывучыць састаў, ула-
сці васці, спосабы прымянення ў сельскай га-
спадарцы азотных, фосфарных і калійных 
угнаенняў. Акцэнтаваць увагу на экалагічных 
праблемах, звязаных з выкарыстаннем мі не-
ральных угнаенняў

§ 40
Заданні 4, 9, 10

24 Кантрольная работа 5 па тэме «Неме-
талы: вадарод, неметалы V — VII груп».

Праверыць узровень засваення вучнямі тэарэ-
тычных палажэнняў і практычных уменняў  
па тэме «Неметалы: вадарод, неметалы V— 
VII груп», умення рашаць задачы вывучаных 
тыпаў

25 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Правесці аналіз вынікаў засваення вучэбнага 
матэрыялу па вывучаных тэмах і карэкцыю 
ведаў і ўменняў

§ 36—40
(паўтарыць)

26 Вуглярод і крэмній: 
— вуглярод і крэмній як хімічныя 
элементы і простыя рэчывы;
— будова, фізічныя ўласцівасці про-
стых рэчываў;

Развіваць уяўленне пра вуглярод і крэмній як 
хімічныя элементы і простыя рэчывы. Выву-
чыць будову атамаў, валентныя станы і ступені 
акіслення вугляроду і крэмнію; састаў і бу-
дову алатропных мадыфікацый вугляроду; 

§ 41
Заданні 1—3 

2
5

Працяг

1 2 3 4

— алатрапія вугляроду;
— прымяненне.
Д. 22. НПБП

фізічныя ўласцівасці простых рэчываў. Фар-
міраваць уменне супастаўляць уласцівасці 
алатропных мадыфікацый вугляроду на асно-
ве адрознення іх будовы

27 Вуглярод і крэмній: 
— хімічныя ўласцівасці простых рэ-
чы ваў;
— прымяненне вугляроду і крэмнію

Паўтарыць і замацаваць веды пра будову ата-
маў, валентныя станы і ступені акіслення ву-
гляроду і крэмнію, іх хімічныя ўласцівасці. 
Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
рэакцый з удзелам вывучаных злучэнняў

§ 41
Заданні 5, 8

28 Рашэнне задач вывучаных тыпаў Развіваць уменне праводзіць вылічэнні пры 
рашэнні задач вывучаных тыпаў, у тым ліку 
ў незнаёмай сітуацыі

 § 41
Заданне 10

29 Аксід вугляроду(II):
— будова малекулы, фізічныя ўлас-
цівасці, таксічнасць аксіду вугля-
роду(II);
— узаемадзеянне з кіслародам, аксі-
дамі металаў.
Аксід вугляроду(IV): 
— фізічныя ўласцівасці;
— узаемадзеянне з вадой, асноўнымі 
аксідамі, шчолачамі.
Аксіды вугляроду як забруджвальнікі 
атмасферы

Развіваць уяўленне пра несолеўтваральныя 
і кіслотныя аксіды на прыкладзе аксідаў ву-
гляроду. Развіваць уяўленне пра кавалентную 
сувязь, утвораную па донарна-акцэптарным 
механізме. Фарміраваць уменне параўноўваць 
састаў і ўласцівасці аксідаў вугляроду, за-
пісваць ураўненні рэакцый, якія характарызу-
юць хімічныя ўласцівасці аксідаў, тлумачыць 
біялагічнае дзеянне і прыродную ролю аксідаў 
вугляроду

§ 41
Заданні 6, 7
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30 Аксід крэмнію(IV): 
— немалекулярная будова; 
— фізічныя ўласцівасці;
— хімічныя ўласцівасці: узаемадзе-
янне са шчолачамі, асноўнымі аксі-
дамі, солямі, плавікавай кіслатой

Фарміраваць веды пра састаў, уласцівасці 
і прымяненне аксіду крэмнію(IV). Развіваць 
уяўленне пра кіслотныя аксіды на прыкладзе 
аксіду крэмнію

§ 41
Заданне 4

31 Вугальная кіслата, карбанаты і гід-
ра ка рбанаты: 
— вугальная кіслата як няўстойлівае 
злучэнне;
— хімічныя ўласцівасці солей вугаль-
най кіслаты: узаемадзеянне з кіс ло-
тамі, тэрмічнае раскладанне; 
— узаемаператварэнні карбанатаў і гі-
дра карбанатаў;
— якасная рэакцыя на карбанат-іон; 
— важнейшыя прадстаўнікі карба на-
таў і іх прымяненне.
Д. 23. НПБП

Фарміраваць веды пра састаў, уласцівасці 
і прымяненне вугальнай кіслаты і яе солей. 
Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра кіс-
лыя солі на прыкладзе гідракарбанатаў, пра 
якасныя рэакцыі на прыкладзе распазнання 
карбанат-іонаў, пра ўзаемаператварэнне рэчы-
ва на прыкладзе карбанату і гідракарбанату 
кальцыю

§ 42
Заданні 1, 2

32 Узаемаператварэнні карбанатаў і гід-
ракарбанатаў. 
Д. 24. НПБП 

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра кіс-
лыя солі на аснове параўнання саставу 
і ўласцівасцей солей фосфарнай і вугальнай 
кіс лот. Фарміраваць уяўленне пра ўзаема пе-
ратварэнне кіслых і сярэдніх солей

§ 42
Заданне 7
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33 Крэмніевая кіслата: 
— атрыманне дзеяннем моцных кіс-
лот на растворы сілікатаў; дэгідра та-
цыя пры награванні;
— сілікагель;
— прымяненне сілікатаў і карбанатаў 
у вытворчасці будаўнічых матэ рыя-
лаў (цэмент, бетон, шкло)

Фарміраваць веды пра састаў, уласцівасці 
крэмніевай кіслаты, прымяненне сілікатаў 
і карбанатаў у вытворчасці будаўнічых матэ-
рыялаў. Падрыхтаваць вучняў да выканання 
практычных работ 4, 5

§ 42
Заданні 6, 9

34 Практычная работа 4. Рашэнне экс-
перыментальных задач па тэме «Не-
металы». 
НПБП 

Замацаваць і праверыць веды пра неметалы 
і іх злучэнні падчас рашэння эксперыменталь-
ных задач. Працягнуць фарміраванне ўмення 
самастойна вызначаць мэту доследу, право-
дзіць доследы, выкарыстоўваючы прапанава-
ныя рэактывы, апісваць вынікі назіранняў, 
рабіць вывады

§ 40 (паўтарыць)

35 Практычная работа 5. Распазнаван-
не мінеральных угнаенняў. 
НПБП

Замацаваць і праверыць веды пра мінеральныя 
ўгнаенні. Працягнуць фарміраванне ўмення
самастойна вызначаць мэту доследу, пра во-
дзіць доследы, выкарыстоўваючы прапанава-
ныя рэактывы, апісваць вынікі назіранняў, 
рабіць вывады

§ 23—42 
(паўтарыць)
Заданне 5 (§ 42)

36 Абагульненне і сістэматызацыя ведаў 
па тэме «Неметалы»

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэме:
— асаблівасці становішча неметалаў у перыя-
дычнай сістэме;
— будова і ступені акіслення атамаў неметалаў;
— састаў і ўласцівасці простых рэчываў, вада-
родных злучэнняў, аксідаў, гідраксідаў, солей;

§ 23—42 
(паўтарыць)

2
8

©  «   », 2021 
©  « », , , 2021

www.adu.by 
www.aversev.by



Працяг

1 2 3 4

— якасныя рэакцыі на хларыд-, сульфат- і кар-
ба нат-іоны;
— прымяненне неметалаў і іх злучэнняў.
Замацаваць і ўдасканальваць уменне рашаць 
задачы вывучаных тыпаў

Тэма 7. Металы (20 г)

1 Металы як хімічныя элементы: 
— становішча металаў у перыядыч-
най сістэме;
— асаблівасці электроннай будовы 
ата маў металаў; 
— агульныя фізічныя ўласцівасці 
простых рэчываў металаў;
— распаўсюджанасць металаў у зям-
ной кары;
— сплавы металаў.
Д. 25. НПБП

Замацаваць і паглыбіць веды пра перыядыч-
ную сістэму хімічных элементаў, становішча 
элементаў металаў у перыядычнай сістэме, 
асаблівасці электроннай будовы атамаў ме та-
лаў. Сфарміраваць уяўленне пра распаў сю-
джанасць металаў у зямной кары

§ 43
Заданні 2, 6 

2 Агульныя хімічныя ўласцівасці ме-
талаў:
— узаемадзеянне з неметаламі, вадой, 
кіслотамі, воднымі растворамі солей;
— рад актыўнасці металаў. 
Д. 27. НПБП. 
Лаб. досл. 10. НПБП 

Развіваць уяўленне пра рад актыўнасці ме-
талаў. Фарміраваць уменне характарызаваць 
хімічныя ўласцівасці металаў на прыкладзе іх 
узаемадзеяння з неметаламі, вадой, кіслотамі, 
солямі, на аснове становішча ў радзе актыў-
насці металаў. Удасканальваць уменне запіс-
ваць ураўненні хімічных рэакцый у малеку-
лярнай, поўнай і скарочанай іоннай форме, 
ураўненні акісляльна-аднаўленчых рэакцый. 
Удасканальваць эксперыментальныя ўменні

§ 44
Заданні 2, 3, 8, 10
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3 Асноўныя прамысловыя метады ат-
рымання металаў: 
— піраметалургія, гідраметалургія, 
электраметалургія.
Д. 28. НПБП 

Працягнуць развіццё ўяўлення пра спосабы 
атрымання металаў. Удасканальваць уменне 
састаўляць ураўненні рэакцый, якія характа-
рызуюць метады атрымання металаў. Працяг-
нуць фарміраванне ўяўлення пра прымяненне 
металаў і сплаваў

§ 45
Заданні 3, 6

4 Асноўныя прамысловыя метады ат-
рымання металаў: 
— электроліз водных раствораў і рас-
плаваў солей. 
Атрыманне важнейшых металаў. 
Д. 25. НПБП 

Працягнуць развіццё ўяўлення пра спосабы 
атрымання металаў. Развіваць уяўленне пра 
электроліз злучэнняў металаў

§ 45.1*
Заданні 2—5 

5 Металы IА-групы: 
— становішча ў перыядычнай сістэме 
элементаў, будова атамаў; 
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
простых рэчываў; 
— важнейшыя злучэнні шчолачных 
металаў, іх фізічныя і хімічныя ўлас-
цівасці, атрыманне і прымяненне; 
— біялагічная роля і прымяненне на-
трыю, калію і іх злучэнняў;
— афарбоўванне полымя лятучымі 
злучэннямі металаў (натрыю, калію, 
стронцыю, барыю, рубідыю, медзі). 
Д. 26. НПБП

Развіваць уяўленне пра становішча металаў 
ІА-групы ў перыядычнай сістэме хімічных 
элементаў, будову атамаў, фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці простых рэчываў. Даць паняцце 
пра знаходжанне натрыю, калію ў прыродзе, 
атрыманні. 
Даць паняцце пра важнейшыя злучэнні ме-
талаў ІА-групы, іх уласцівасці, атрыманне 
і прымяненне. Сфарміраваць уяўленне пра 
біялагічную ролю злучэнняў натрыю і калію. 
Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
хімічных рэакцый у малекулярнай, поўнай 
і скарочанай іоннай форме

§ 46
Заданні 2, 3, 5, 7
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6 Металы IIА-групы:
— становішча ў перыядычнай сістэме 
элементаў;
— будова атамаў; 
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці 
простых рэчываў; 
— важнейшыя злучэнні кальцыю; 
— гідраксід магнію як нераствараль-
ная аснова і гідраксіды кальцыю і ба-
рыю як шчолачы

Развіваць уяўленне пра становішча металаў 
IIA-групы ў перыядычнай сістэме хімічных 
эле ментаў, будову атамаў, фізічныя і хімічныя 
ўлас цівасці простых рэчываў.
Даць паняцце пра важнейшыя злучэнні ме-
талаў IIA-групы, іх уласцівасці, атрыманне 
і прымяненне, якасную рэакцыю на іоны каль-
цыю і барыю. Сфарміраваць уяўленне пра 
біялагічную ролю і прымяненне злучэнняў 
кальцыю і магнію

§ 47
Заданні 3, 4 

7 Важнейшыя злучэнні металаў IIА-
групы: 
— выяўленне іонаў кальцыю ў рас-
творы;
— жорсткасць вады і спосабы яе па-
мян шэння; 
— прымяненне важнейшых злучэн-
няў кальцыю і магнію. 
Лаб. досл. 11. НПБП

Сфарміраваць уяўленне пра жорсткасць вады 
і спосабы яе змяншэння. Удасканальваць 
уменне запісваць ураўненні хімічных рэакцый 
у малекулярнай, поўнай і скарочанай іоннай 
форме. Удасканальваць эксперыментальныя 
ўменні па якасным вызначэнні іонаў у раст-
воры

§ 47
Заданні 5, 6

8 Алюміній: 
— становішча ў перыядычнай сістэ-
ме, будова атама; 
— знаходжанне ў прыродзе; 
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці; 
— вытворчасць алюмінію; 
— прымяненне алюмінію і яго спла ваў 

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра хі-
міч ны элемент і простае рэчыва на прыкла дзе 
алю мінію, знаходжанне яго ў прыродзе; бу-
дову атама, фізічныя і хімічныя ўласцівасці, 
атры манне і прымяненне алюмінію і яго спла-
ваў. Удасканальваць уменне запісваць ураў-
ненні хімічных рэакцый, якія характарызуюць 
хімічныя ўласцівасці алюмінію, асаб лівасці 
яго ўзаемадзеяння са шчолачамі

§ 48
Заданні 5, 6
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9 Аксід і гідраксід алюмінію: 
— амфатэрныя ўласцівасці аксіду і гі-
драксіду алюмінію; 
— солі алюмінію. 
Лаб. досл. 12. НПБП 

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра ам-
фатэрнасць на прыкладзе аксіду і гідраксіду 
алюмінію, прымяненне злучэнняў алюмінію. 
Развіваць і ўдасканальваць уменне састаўляць 
ураўненні рэакцый у малекулярнай, поўнай 
і скарочанай іоннай форме. Удасканальваць 
эксперыментальныя ўменні па доказе амфа-
тэрнага характару гідраксіду алюмінію

§ 48
Заданні 7, 9

10 Металы В-груп: 
— асаблівасці электроннай будовы 
атамаў; 
— ступені акіслення атамаў у злучэн-
нях;
— кіслотна-асноўныя ўласцівасці аксі-
даў і гідраксідаў. 
Д. 29. НПБП 

Даць паняцце пра асаблівасці электроннай бу-
довы атамаў металаў В-груп; пра ступені 
акіслення атамаў гэтых элементаў у злучэн-
нях, акісляльныя ўласцівасці перманганату 
калію; кіслотна-асноўныя ўласцівасці аксідаў 
і гідраксідаў на прыкладзе злучэнняў хрому 
і марганцу 

§ 48.1*
Заданні 2, 4

11 Металы В-груп: 
— ступені акіслення атамаў у злучэн-
нях;
— кіслотна-асноўныя ўласцівасці аксі-
даў і гідраксідаў

Даць паняцце пра ступені акіслення атамаў 
элементаў В-груп у злучэннях, акісляльныя 
ўласцівасці перманганату калію; кіслотна-
асноўныя ўласцівасці аксідаў і гідраксідаў на 
прыкладзе злучэнняў хрому і марганцу

§ 48.2*
Заданні 5, 7

12 Жалеза: 
— знаходжанне ў прыродзе; 
— фізічныя і хімічныя ўласцівасці. 
Карозія жалеза. Спосабы засцярогі ад 
карозіі. 
Д. 31. НПБП

Працягнуць фарміраванне ўяўлення пра жа-
леза як хімічны элемент і простае рэчыва, зна-
ходжанне яго ў прыродзе; фізічныя і хімічныя 
ўласцівасці, атрыманне ў прамысловасці. Вы-
вучыць сутнасць працэсу карозіі жалеза. Фар-
міраваць уменне тлумачыць сутнасць хімічнай

 § 49
Заданні 4, 5
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і электрахімічнай карозіі. Сфар мі раваць уяў-
ленне пра метады засцярогі металаў ад карозіі. 
Сфарміраваць уяўленне пра значэнне металаў 
В-груп і іх злучэнняў

13 Важнейшыя злучэнні жалеза: 
— аксіды;
— гідраксіды;
— солі;
— якасныя рэакцыі на іоны жале-
за(II) і жалеза(III).
Д. 30. НПБП. 
Лаб. досл. 13. НПБП

Сфарміраваць уяўленне пра важнейшыя злу-
чэнні жалеза: аксіды, гідраксіды, солі; іх састаў, 
уласцівасці і спосабы атрымання. 
Вывучыцьь якасныя рэакцыі на іоны жа ле-
за(II) і жалеза(III). Працягнуць фармі раванне 
ўмення запісваць ураўненні хімічных рэак-
цый у малекулярнай, поўнай і скарочанай 
іоннай форме

§ 50
Заданні 6, 8

14 Злучэнні хрому ў розных ступенях 
акіслення

Сфарміраваць уяўленне пра важнейшыя злу-
чэнні хрому ў розных ступенях акіслення. 
Уда сканальваць уменне запісваць ураўненні 
акісляльна-аднаўленчых рэакцый, якія харак-
тарызуюць уласцівасці хрому ў вышэйшай 
ступені акіслення

§ 50.1*
Заданні 6, 7

15 Злучэнні марганцу ў розных ступенях 
акіслення

Сфарміраваць уяўленне пра важнейшыя злу-
чэнні марганцу ў розных ступенях акіслення. 
Удасканальваць уменне запісваць ураўненні 
акісляльна-аднаўленчых рэакцый, якія харак-
тарызуюць уласцівасці марганцу ў вышэйшай 
ступені акіслення

§ 50.2*
Заданні 2, 9 
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16 Прымяненне металаў В-груп (жалеза, 
хром, медзь, цынк, нікель, марганец, 
ты тан, серабро) і іх злучэнняў. Бія-
лагічная роля злучэнняў металаў 
В-груп

Даць уяўленне пра значэнне металаў В-груп 
і іх злучэнняў. Сфарміраваць уяўленне пра 
біялагічную ролю злучэнняў металаў В-груп

§ 50.3*
Заданні 1, 3, 10

17 Практычная работа 6. Рашэнне экс-
перыментальных задач па тэме «Ме-
талы». 
НПБП

Замацаваць і праверыць веды пра металы і іх 
злучэнні падчас рашэння эксперыментальных 
задач. Працягнуць фарміраванне ўмення са-
мастойна вызначаць мэту доследу, праводзіць 
доследы, выкарыстоўваючы прапанаваныя рэ-
актывы, апісваць вынікі назіранняў, рабіць 
вывады

§ 43—50 
(паўтарыць)

18 Абагульненне і сістэматызацыя ве-
даў па тэмах «Неметалы: вуглярод 
і крэмній», «Металы» 

Абагульніць і сістэматызаваць веды па тэмах 
«Неметалы: вуглярод і крэмній», «Металы»: 
асаблівасці становішча элементаў у перыя-
дычнай сістэме; будова і ступені акіслення 
атамаў; уласцівасці простых рэчываў і злу-
чэнняў; атрыманне і прымяненне; якасныя 
рэакцыі.
Замацаваць уменне рашаць задачы вывуча-
ных тыпаў

§ 41—50 
(паўтарыць),
§ 50.3*
Заданні 8 (§ 45), 
9, 10 (§ 47),  
9 (§ 49),
5, 6 (§ 50.3*)

19 Кантрольная работа 6 па тэмах «Не-
металы: вуглярод і крэмній», «Ме-
талы» 

Праверыць узровень засваення вучнямі тэарэ-
тычных палажэнняў і практычных уменняў па 
тэмах «Неметалы: вуглярод і крэмній», «Ме-
талы», умення рашаць задачы вывучаных 
тыпаў
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20 Аналіз вынікаў кантрольнай работы Выявіць прычыны дапушчаных памылак пры 
напісанні кантрольнай работы і здзейсніць ка-
рэкцыю ведаў і ўменняў вучняў

§ 41—50 
(паўтарыць)

Тэма 8. Хімічныя рэчывы ў жыцці і практычнай дзейнасці чалавека (6 г)

1 Хімічныя рэчывы ў штодзённым жыц-
ці чалавека

Разгледзець ролю хімічных рэчываў у жыцці 
сучаснага чалавека

§ 51

2 Хімія і сельская гаспадарка Азнаёміцца з роляй хіміі ў павышэнні пра-
дукцыўнасці дадзенай галіны гаспадаркі

§ 51.1*

3 Хімічная прамысловасць Рэспублікі 
Беларусь

Актуалізаваць веды вучняў пра асноўныя 
галіны прамысловай вытворчасці і ролю хіміі 
ў вытворчасці прамысловых тавараў. Азна ё-
міць вучняў з прадпрыемствамі хімічнага ком-
плексу Рэспублікі Беларусь

§ 52

4 Практычная работа 7. Атрыманне 
і ўласцівасці неарганічных злучэнняў

Удасканальваць эксперыментальныя ўменні 
атрымання і даследавання ўласцівасцей неар-
ганічных злучэнняў

§ 50—52 
(паўтарыць)

5 Ахова навакольнага асяроддзя ад 
шкоднага ўздзеяння хімічных рэчываў

Раскрыць важнасць пытанняў аховы нава-
кольнага асяроддзя ў сувязі з выкарыстаннем 
хімічных рэчываў. Актуалізаваць веды вучняў 
пра шляхі і метады ўтылізацыі бытавых і пра-
мысловых адходаў

§ 53

6 Экскурсія (віртуальная экскурсія).
Экскурсія на прамысловае або сель-
скагаспадарчае прадпрыемства (з улі-
кам асаблівасцей рэгіёна)

Азнаёміцца з агульнай схемай дзейнасці прад-
прыемства, яго прадукцыяй і тэхналагічнымі 
асаблівасцямі яе выпуску

Заканчэнне
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