
Настаўнік Кіпель З.А. 

za_kipel@tut.by 

Хімія 7 клас 

Дата і тэма ўрока Заданне Тэрмін 

выканання 

05.05.2020 

Кантрольная 

работа па тэмах 

“Кісларод”, 

“Вадарод” 

1. Выпішыце формулы аксідаў з 

дадзенага пераліку: 

CaO, KOH, MgO, HNO3, Ca(OH)2, CO2, 

KCl. 

2. Назавіце рэчывы: 

SiO2, H3PO4, NaCl, BaSO4. 

Укажыце, да якога класа неарганічных 

злучэнняў яны адносяцца. 

3. Дапоўніце схемы рэакцый 

атрымання кіслароду, расстаўце 

каэфіцыенты і укажыце  тып кожнай 

рэакцыі: 

а) KMnO4  = K2MnO4 + … + O2↑ 

б) Al + O2 =  Al2O3 

в) Cu2O + H2 =  Cu + H2O 

4. Складзіце ўраўненні хімічных 

рэакцый узаемадзеяння  кіслароду з 

магніем, вадародам, серай (ІV). 

5. Прывядзіце ўраўненні хімічных 

рэакцый, пры дапамозе якіх можна 

ажыццявіць наступныя ператварэнні: 

Mg   →  H2   → HCl   →  AlCl3 . 

Да 18-00 г 

05.05.2020 

 

Хімія 8 клас 

Дата і тэма ўрока Заданне Тэрмін 

выканання 

01.05.2020 

Аднародныя і 

неаднародныя 

сумесі рэчываў і 

іх выкарыстанне.  

§ 46 прачытаць, у сшытак запісаць дату, 

тэму ўрока, скласці схему класіфікацыі 

сумесей (падказка ў табл.9), выпісаць 

азначэнні паняццяў з задання 7, 

пісьмова выканаць заданні № 4,5,9 

Да 04.05.2020 

05.05.2020 

Растворы. Вада – 

універсальны 

растваральнік. 

Будова малекул 

§ 47 прачытаць, у сшытак запісаць дату, 

тэму ўрока,  выпісаць азначэнне 

раствору, пісьмова выканаць заданні № 

2,4,7 

Да 06.05.2020 

mailto:za_kipel@tut.by


вады 

08.05.2020 

Растварэнне 

цвѐрдых, вадкіх і 

газападобных 

рэчываў у вадзе 

§ 48 прачытаць, у сшытак запісаць дату, 

тэму ўрока,  выпісаць “залатое правіла 

растварэння” і азначэнне паняцця 

“растваральнасць”, затым скласці 

канспект раздзела “Фактары, якія 

ўплываюць на велічыню 

растваральнасці”, пісьмова выканаць 

заданні № 2,5,10 

Да 09.05.2020 

 

9 клас 

Дата і тэма ўрока Заданне Тэрмін 

выканання 

25.04.2020 

Агульныя 

хімічныя 

ўласцівасці 

металаў. 

Узаемадзеянне 

металаў з вадой і 

солямі іншых 

металаў 

Прачытаць § 45. 

Запісаць дату, тэму ўрока, скласці 

кароткі канспект.  Выканаць заданні на 

ст.212 № 2,5,8 пісьмова ў  сшытку. 

Сфатаграфаваць выкананае заданне і 

пераслаць настаўніку для праверкі. 

Да 26.04.2020 

01.05.2020 

Карозія металаў. 

Ахова ад карозіі 

Прачытаць § 46. 

Запісаць дату, тэму ўрока.  Пісьмова 

выканаць заданні № 1,3,4,5,6 

Да 03.05.2020 

04.05.2020 

08.05.2020 

Злучэнні металаў 

Прачытаць § 47 (да с.221). 

Запісаць дату, тэму ўрока, скласці рад 

формул аксідаў элементаў І – VІІІА-

груп  3-га перыяду .  Выканаць заданні 

на ст.224 № 2,5 пісьмова ў  сшытку. 

Прачытаць § 47 да канца. У сшытак 

запісаць формулы гідраксідаў элементаў 

І – VІІІА-груп  3-га перыяду. 

Выканаць заданні на ст.224 № 7,8 

пісьмова ў  сшытку. 

 

 

 

 

 

Да 05.05.2020 

 

 

 

 

Да 09.05.2020 

   

 

10 клас 

Дата і тэма ўрока Заданне Тэрмін 

выканання 



01.05.2020 

Цэлюлоза. 

Хімічныя 

ўдасцівасці і 

прымяненне 

цэлюлозы 

Прачытаць §§ 49,50. 

Запісаць дату, тэму ўрока, будову, 

фізічныя і хімічныя ўласцівасці 

цэлюлозы.  Пісьмова выканаць заданні 

№4 і 7 на с.228, затым №6 на с.231 

Да 02.05.2020 

05.05.2020 

Аміны 

Прачытаць § 51. 

Запісаць дату, тэму ўрока,  пісьмова 

выканаь заданні № 1,2,4,5 і 7 

Да 06.05.2020 

08.05.2020 

Першасныя 

насычаныя аміны 

Прачытаць § 52. 

Запісаць дату, тэму ўрока, скласці 

кароткі канспект, пісьмова выканаць 

заданні № 3,6,5 

Да 09.05.2020 

 

11 клас 

Дата і тэма ўрока Заданне Тэрмін 

выканання 

29.04.2020 

Становішча 

металаў у ПС 

Прачытаць § 49.  

Запісаць дату, тэму ўрока, пісьмова 

выканаць заданні № 2,4,5 на с. 244-245 

Да 30.04.2020 

05.05.2020 

Агульныя 

хімічныя 

ўласцівасці 

металаў. 

Прачытаць § 50.  

Запісаць дату, тэму ўрока, скласці 

кароткі канспект, пісьмова выканаць 

заданні № 2,3,5 на с. 249 

Да 06.05.2020 

06.05.2020 

Агульныя 

спосабы 

атрымання 

металаў. 

электроліз 

расплаваў солей. 

Сплавы металаў. 

Прымяненне 

металаў і сплаваў 

Прачытаць § 52.  

Запісаць дату, тэму ўрока, скласці 

кароткі канспект раздзела “Агульныя 

спосабы атрымання металаў” , пісьмова 

выканаць заданні № 1,2,3 на с. 259 

Да 07.05.2020 

 


