
Настаўнік Кіпель З.А. 

za_kipel@tut.by 

Хімія 7 клас 

Дата і тэма ўрока Заданне Тэрмін 

выканання 

21.04.2020 

НПБП. Састаў 

малекул вады. 

Значэнне вады ў 

прыродзе і жыцці 

чалавека. Ахова 

вадаѐмаў ад 

забруджванняў. 

Фізічныя 

ўласцівасці вады 

§ 25 прачытаць, у сшытак запісаць 

дату, тэму ўрока, зрабіць кароценькі 

канспект раздзелаў “Састаў і будова 

вады” і “Фізічныя ўласцівасці вады” 

(нагадваю, што тэмпература плаўлення 

коратка абазначаецца tпл., і г.д.). 

Пісьмова выканаць заданні №3, 6, 8. 

Да 27.04.2020  

 

Хімія 8 клас 

Дата і тэма ўрока Заданне Тэрмін 

выканання 

21.04.2020 

НПБП. 

Акісляльна-

аднаўленчыя 

рэакцыі 

§ 44 прачытаць, у сшытак запісаць дату, 

тэму ўрока, вывады на с.189 (апошні 

абзац) вывучыць, пісьмова выканаць 

заданні № 2,3,5 

Да 23.04.2020 

24.04.2020 

Абагульненне і 

кантроль ведаў па 

тэме “Хімічная 

сувязь” 

Выканайце самастойную работу: 

№1. З раду рэчываў: NaBr, CO2, N2, Ag, 

SiH4, Pb, BaCl2 выберыце рэчывы з 

кавалентнай палярнай сувяззю. 

№2. Якімі фізічнымі ўласцівасцямі 

валодаюць рэчывы з малекулярнай 

крышталічнай рашоткай? 

№3. Для рэчываў CаO, KCl укажыце: а) 

тып хімічнай сувязі; б) тып 

крышталічнай рашоткі; в) ступені 

акіслення атамаў элементаў; г) 

электронныя формулы. 

№4. Разлічыце, які аб’ѐм вадароду (н.у.) 

вылучыцца пры ўзаемадзеянні  

       12 г  магнію з лішкам сернай 

кіслаты. 

№5. Закончыце ўраўненне рэакцыі: Al + 

Да 25.04.2020 

mailto:za_kipel@tut.by


S → … . Укажыце акісляльнік і 

адноўнік, працэсы акіслення і 

аднаўлення. 

 

9 клас 

Дата і тэма ўрока Заданне Тэрмін 

выканання 

20.04.2020 

НПБП. 

Рад актыўнасці 

металаў. 

Узаемадзеянне 

металаў з 

растворамі кіслот 

Прачытаць § 43. 

Запісаць дату, тэму ўрока і вывады ў 

сшытак (гл.старонку 204). 

Выканаць заданні на ст.204: №1-2 вусна, 

№ 3 - 6 пісьмова ў  сшытку. 

Сфатаграфаваць выкананае заданне і 

пераслаць настаўніку для праверкі. 

Да 22.04.2020 

24.04.2020 

Агульныя 

хімічныя 

ўласцівасці 

металаў. 

Узаемадзеянне 

металаў з 

неметаламі 

Прачытаць § 44. 

Запісаць дату, тэму ўрока і ўраўненні 

рэакцый металаў з кіслародам, серай і 

галагенамі. Вусна адказаць на пытанні 

№1,2. Пісьмова выканаць заданні № 

3,5,7 

Да 25.04.2020 

 

10 клас 

Дата і тэма ўрока Заданне Тэрмін 

выканання 

21.04.2020 

НПБП. 

Поліцукрыды. 

Крухмал 

Прачытаць § 47. 

Запісаць дату, тэму ўрока і азначэнне 

поліцукрыдаў, будовы крухмалу, 

рэакцыі полікандэнсацыі. Вусна 

адказаць на пытанні № 1-3. Пісьмова 

выканаць заданні №4,6 

Да 22.04.2020 

24.04.2020 

Хімічныя 

ўласцівасці і 

прымяненне 

крухмалу 

Прачытаць § 48. 

Запісаць дату, тэму ўрока, ураўненні 

рэакцый узаемадзеяння крухмалу з 

ѐдам, гідролізу крухмалу. Вусна 

адкажыце на пытанні № 2-5, пісьмова 

выканайце заданні № 6 і 7 

Да 25.04.2020 

 

11 клас 



Дата і тэма ўрока Заданне Тэрмін 

выканання 

21.04.2020 

НПБП. 

Аксід крэмнію (ІV). 

Крэмніевая кіслата 

Прачытаць § 47 і 48. 

Запісаць дату, тэму ўрока, ураўненні 

рэакцый аксіду крэмнію(ІV) з 

асноўным аксідам і шчолаччу, яго 

фізічныя ўласцівасці, атрыманне 

крэмніевай кіслаты і яе распад.  

Пісьмова выканаць заданні № 6 і 7 на 

с. 238 

Да 22.04.2020 

22.04.2020 

Практычная работа 

№ 3. Рашэнне 

эксперыментальных 

задач па тэме 

“Неметалы” 

Пры выкананні практычнай работы 

прапаную правясці віртуальны 

эксперымент. У сшытак падрабязна 

апісаць ход яго правядзення па 

задачах 1-3 варыянту 2 (гл.с.239). У 

дапамогу магу рэкамендаваць вам 

узор афармлення работы ў сшытку на 

друкаванай аснове (ѐсць на школьным 

сайце) 

Да 23.04.2020 

 


