
УТВЕРЖДЕНО 
Постановление 
Министерства образования 
Республики Беларусь 
_27.07.2017_ № 92 

 

 

 

 

 

Вучэбная праграма па вучэбным прадмеце 

«Фізіка» 

для VІІІ - ІХ клаcаў устаноў агульнай сярэдняй адукацыі  

з беларускай мовай навучання і выхавання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЛУМАЧАЛЬНАЯ ЗАПІСКА 

 

Агульная характарыстыка вучэбнага прадмета «Фізіка» 

 

Вучэбны прадмет «Фізіка», які базіруецца на фізіцы як навуцы пра 

найбольш агульныя законы прыроды, з’яўляецца сістэмаўтваральным для 

вывучэння вучэбных прадметаў: фізічнай геаграфіі, біялогіі, хіміі, 

астраноміі – і ўносіць істотны ўклад у сістэму ведаў пра навакольны свет. 

Дыдактычная мадэль вучэбнага прадмета «Фізіка» прадугледжвае 

зместавы і працэсуальны кампаненты. 

Крыніцай напаўнення зместавага кампанента з’яўляюцца:  

фізічныя веды (навуковыя факты, паняцці, законы, тэорыі, фізічная 

карціна свету); 

метадалагічныя веды (веды аб працэсах і метадах пазнання). 

Крыніцай напаўнення працэсуальнага кампанента з’яўляюцца:  

прыёмы вывучэння, адпаведныя метадам навукі (выкарыстанне  

назірання або тэорыі для атрымання новых ведаў); 

пазнавальная дзейнасць навучэнцаў, адпаведная пераходу ад з’явы 

да яе сутнасці і ад сутнасці да з’явы; 

эксперыментальна-пошукавая дзейнасць навучэнцаў, адпаведная 

этапам і логіцы навуковай дзейнасці (назіранне, вылучэнне гіпотэзы, 

эксперыментальная праверка гіпотэзы, фармулёўка закону, стварэнне 

тэорыі). 

Змест, асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў 

па фізіцы вызначаюцца з улікам міжнароднага вопыту пабудовы зместу 

адукацыйных праграм агульнай сярэдняй адукацыі, навуковай і 

практычнай значнасці зместавага і працэсуальнага кампанентаў вучэбнага 

прадмета «Фізіка». 

Сродкамі вучэбнага прадмета «Фізіка» фарміруюцца навуковы 

светапогляд і спецыфічная для фізікі эксперыментальна-даследчая 

кампетэнцыя, падтрымліваюцца і развіваюцца камунікатыўная, 

інфармацыйная, каштоўнасна-арыентаваная кампетэнцыі, кампетэнцыя 

асобаснага самаразвіцця і інш. 

Змест, вучэбная дзейнасць навучэнцаў, асноўныя патрабаванні да яе 

вынікаў канцэнтруюцца па наступных зместавых лініях: 

фізічныя метады даследавання з’яў прыроды; 

фізічныя аб’екты і заканамернасці ўзаемадзеяння паміж імі; 

фізічныя аспекты жыццядзейнасці чалавека. 

Мэты і задачы вывучэння вучэбнага прадмета «Фізіка» 

У кантэксце мэт навучання і выхавання на II ступені агульнай 

сярэдняй адукацыі мэтамі вывучэння фізікі як вучэбнага прадмета 

з’яўляюцца: 



фарміраванне ўяўленняў аб фізічнай карціне свету на аснове 

засваення ведаў: аб механічных, цеплавых, электрамагнітных і  светлавых 

з’явах; велічынях, якія характарызуюць гэтыя з’явы; законах, якім яны 

падпарадкоўваюцца; метадах навуковага пазнання прыроды; 

разуменне ролі фізікі ў жыцці грамадства, узаемасувязі развіцця 

фізікі, грамадства, іншых навук, тэхнікі, тэхналогій; 

фарміраванне агульнавучэбных уменняў і навыкаў у вырашэнні 

практычных задач, звязаных з выкарыстаннем фізічных ведаў, у 

рацыянальным прыродакарыстанні і ахове навакольнага асяроддзя; 

фарміраванне пазнавальнага інтарэсу да фізікі і тэхнікі; 

забеспячэнне падрыхтоўкі да працягу атрымання адукацыі на III 

ступені агульнай сярэдняй адукацыі або на ўзроўнях прафесійна-

тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай адукацыі; 

развіццё аналітычнага мыслення, творчых здольнасцей, 

усвядомленых матываў вучэння; 

выхаванне эстэтычнага ўспрымання свету, перакананасці ў 

магчымасці пазнання прыроды, у неабходнасці разумнага выкарыстання 

дасягненняў навукі і тэхналогій для далейшага развіцця грамадства, 

захавання навакольнага асяроддзя, павагі да творцаў навукі і тэхнікі; 

адносін да фізікі як да элемента агульначалавечай культуры. 

Дасягненне мэт вывучэння фізікі забяспечваецца рашэннем 

наступных задач: 

на прадметным узроўні: 

засваенне ведаў пра асноўныя фізічныя паняцці, законы і метады 

даследавання; ідэй адзінства будовы матэрыі і невычэрпнасці працэсу яе 

пазнання, разуменне ролі практыкі ў пазнанні фізічных з’яў і законаў; 

фарміраванне ўменняў: 

праводзіць назіранні прыродных з’яў, апісваць і падагульняць вынікі 

назіранняў, выкарыстоўваць простыя вымяральныя прыборы для 

вывучэння фізічных з’яў, прадстаўляць вынікі назіранняў або вымярэнняў 

з дапамогай табліц, графікаў і выяўляць на гэтай аснове эмпірычныя 

заканамернасці; 

прымяняць атрыманыя веды для тлумачэння разнастайных 

прыродных з’яў і працэсаў, прынцыпаў дзеяння найважнейшых тэхнічных 

прылад, рашэння фізічных задач; 

самастойна набываць новыя веды, рашаць фізічныя задачы і 

выконваць эксперыментальныя даследаванні, у тым ліку з выкарыстаннем 

інфармацыйных тэхналогій; 

развіццё пазнавальных інтарэсаў, інтэлектуальных і творчых 

здольнасцей. 

на міжпрадметным узроўні (у кантэксце з вучэбнымі прадметамі 

прыродазнаўчага складніка адукацыйнай праграмы базавай адукацыі 



(фізіка, геаграфія, біялогія, хімія)): 

фарміраванне ўяўленняў аб цэласнай навуковай карціне свету, 

разуменне ўзрастаючай ролі прыродазнаўчых навук і навуковых 

даследаванняў у сучасным свеце; 

авалоданне ўменнямі фармуляваць гіпотэзы, канструяваць, 

праводзіць эксперыменты, ацэньваць атрыманыя вынікі; 

фарміраванне ўменняў бяспечнага і эфектыўнага выкарыстання 

лабараторнага абсталявання, правядзення дакладных вымярэнняў, 

назіранняў і адэкватнай ацэнкі атрыманых вынікаў, абгрунтоўваць свае 

дзеянні, заснаваныя на міжпрадметным аналізе вучэбных і практыка-

арыентаваных задач; 

фарміраванне беражлівых адносін да навакольнага асяроддзя. 

на метапрадметным узроўні: 

авалоданне вучнямі ўніверсальнымі вучэбнымі дзеяннямі як 

сукупнасцю спосабаў дзеянняў, якія забяспечваюць здольнасць да 

самастойнага засваення новых ведаў і ўменняў (уключаючы і арганізацыю 

гэтага працэсу), да эфектыўнага вырашэння рознага роду жыццёвых задач, 

на аснове якіх фарміруюцца і развіваюцца кампетэнцыі навучэнца.  

на асобасным узроўні: 

фарміраванне ў вучняў разумення значнасці фізічных ведаў 

незалежна ад іх прафесійнай дзейнасці ў будучыні, каштоўнасці 

навуковых адкрыццяў і метадаў пазнання, творчай стваральнай дзейнасці, 

адукацыі на працягу ўсяго жыцця. 

Месца вучэбнага прадмета ў тыпавых вучэбных планах 

агульнай сярэдняй адукацыі 

Тыпавы вучэбны план агульнай сярэдняй адукацыі на вывучэнне 

фізікі вызначае ў VIII і IX класах па 2 вучэбныя гадзіны на тыдзень. 

Змест вучэбнага прадмета «Фізіка» ў VIII класе прадстаўлены 

галінамі фізікі як навукі на ўзроўні фізічных з’яў, структуруецца на аснове 

разгляду розных форм руху матэрыі ў парадку іх ускладнення (цеплавыя 

з’явы, электрамагнітныя з’явы, светлавыя з’явы). У IX класе вывучаецца 

механіка. Вучэбны матэрыял канцэнтруецца па генеральных лініях: 

класічны прынцып адноснасці; законы руху Ньютана; законы захавання ў 

механіцы. Змест вучэбнага прадмета «Фізіка» з’яўляецца адносна 

завершаным. 

Прад’яўлены вучэбны матэрыял зместавага кампанента, пералік 

дэманстрацыйных вопытаў, камп’ютарных мадэлей, франтальных 

лабараторных работ працэсуальнага кампанента вучэбнага прадмета 

«Фізіка», асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў 

размеркаваны па раздзелах (тэмах) асобна для кожнага класа і з улікам 

паслядоўнасці вывучэння вучэбнага матэрыялу, выканання франтальных 

лабараторных работ. 



Колькасць вучэбных гадзін, адведзеная на вывучэнне асобных тэм, 

з’яўляецца прыкладнай. Яна залежыць ад выбару настаўнікам педагагічна 

абгрунтаваных метадаў навучання і выхавання, форм правядзення 

вучэбных заняткаў, відаў вучэбнай дзейнасці і пазнавальных магчымасцей 

навучэнцаў. 

Рэкамендаваныя падыходы да арганізацыі адукацыйнага 

працэсу, формы, метады навучання і выхавання 

Актуальнымі падыходамі да арганізацыі адукацыйнага працэсу 

з’яўляюцца сістэмна-дзейнасны, кампетэнтнасны і асобасна арыентаваны. 

Пры рэалізацыі кожнага з названых падыходаў вучань з’яўляецца 

галоўным аб’ектам адукацыйнага працэсу. Пры гэтым асноўная ўвага 

надаецца актыўнай рознабаковай, у максімальнай ступені самастойнай 

пазнавальнай дзейнасці вучня. 

Механізмам рэалізацыі гэтых падыходаў пры вывучэнні фізікі 

з’яўляюцца сучасныя тэхналогіі навучання і выхавання, якiя 

забяспечваюць авалоданне вучнямі метадалагічнымі, тэарэтычнымі 

ведамі, эксперыментальна-праектнымі ўменнямі, набыццё вопыту 

пазнавальнай дзейнасці, развіццё творчых здольнасцей навучэнцаў.  

Кантроль, або праверка вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў, 

з’яўляецца абавязковым кампанентам адукацыйнага працэсу і 

вызначаецца дыдактыкай як педагагічная дыягностыка. 

Прызначэнне праверкі ва ўсёй разнастайнасці яе форм, тыпаў і 

метадаў правядзення – выяўленне ўзроўню засваення вучэбнага 

матэрыялу ў адпаведнасці з асноўнымі патрабаваннямі да вынікаў 

вучэбнай дзейнасці вучняў, што прад’яўляюцца ў вучэбнай праграме, і на 

гэтай аснове карэкціроўка вучэбна-пазнавальнай дзейнасці навучэнцаў. 

Кантрольныя работы (па чатыры ў VIII і IX класах) праводзяцца па 

тэмах, якія маюць асаблівае значэнне для працягу вывучэння фізікі і з 

улікам іх прыкладнога характару. 

VIII клас: «Разлік колькасці цеплыні пры награванні і астуджэнні. 

Гарэнне. Плаўленне»; «Электрычнае супраціўленне. Закон Ома»; 

«Электрычныя з’явы»; «Светлавыя з’явы»; 

IX клас: «Раўнамерны і нераўнамерны рух. Складанне скарасцей»; 

«Рух з паскарэннем»; «Дынаміка»; «Законы захавання». 

Колькасць самастойных работ з улікам разнастайнасці іх функцый 

(арыентацыйная, навучальная, дыягнастычная, функцыя кантролю, 

развіццёвая, выхаваўчая) вызначае настаўнік. 

Чакаемыя вынікі засваення зместу адукацыйнай праграмы 

базавай адукацыі пры вывучэнні фізікі 

Асобасныя вынікі адлюстроўваюць: 

перакананасць у магчымасцях пазнання прыроды; 

ўсведамленне значнасці беражлівых адносін да навакольнага 



асяроддзя і рацыянальнага прыродакарыстання; 

павагу да творцаў навукі і тэхнікі, бачанне навукі як элемента 

агульначалавечай культуры. 

Метапрадметныя вынікі адлюстроўваюць: 

засваенне новых форм вучэбнай дзейнасці: лабараторна-даследчай; 

праектна-даследчай, семінарскай і іншых; 

развіццё ўніверсальных вучэбных дзеянняў (рэгулятыўных, вучэбна-

пазнавальных, камунікатыўных) сродкамі фізікі; 

развіццё ўменняў працаваць з інфармацыяй, вылучаць у ёй галоўнае; 

адрозніваць істотныя прыметы з’яў і велічынь ад неістотных; бачыць 

некалькі варыянтаў рашэння праблемы, выбіраць найбольш аптымальны 

варыянт. 

Прадметныя вынікі адлюстроўваюць: 

сфарміраванасць уяўленняў аб аб’ектыўнасці навуковых фізічных 

ведаў; аб сістэмаўтваральнай ролі фізікі для развіцця іншых навук, тэхнікі 

і тэхналогій; навуковага светапогляду як выніку вывучэння асноў будовы 

матэрыі і заканамернасцей фізічных з’яў; 

набыццё вопыту прымянення навуковых метадаў пазнання, 

назірання фізічных з’яў, правядзення вопытаў, простых 

эксперыментальных даследаванняў, прамых вымярэнняў з выкарыстаннем 

сучасных вымяральных прыбораў; разуменне непазбежнасці хібнасцей 

любых вымярэнняў; 

усведамленне эфектыўнасці прымянення дасягненняў фізікі і 

тэхналогій з мэтай рацыянальнага прыродакарыстання; 

сфарміраванасць уяўленняў аб рацыянальным выкарыстаннi 

прыродных рэсурсаў і энергіі, аб забруджванні навакольнага асяроддзя як 

выніку работы машын і механізмаў; 

сфарміраванасць уменняў прагназаваць, аналізаваць і ацэньваць 

наступствы бытавой і вытворчай дзейнасці чалавека з пазіцыі экалагічнай 

бяспекі. 

 



VIII КЛАС 

(2 г на тыдзень, усяго 70 г) 

 

1. Цеплавыя з’явы (19 г) 

 

Унутраная энергія. Работа і цеплаперадача як спосабы змянення 

ўнутранай энергіі. Колькасць цеплыні. Адзінкі колькасці цеплыні. Віды 

цеплаперадачы: цеплаправоднасць, канвекцыя, выпраменьванне. Разлік 

колькасці цеплыні пры награванні і ахаладжэнні. Удзельная 

цеплаёмістасць рэчыва. Удзельная цеплыня згарання паліва. Эканомія 

цеплавой энергіі ў быце. 

Плаўленне і крышталізацыя. Удзельная цеплыня плаўлення 

(крышталізацыі). 

Выпарэнне і кандэнсацыя. Кіпенне. Удзельная цеплыня 

параўтварэння (кандэнсацыі). 
 

Франтальныя лабараторныя работы 

1. Параўнанне колькасці цеплыні пры цеплаабмене. 

2. Вымярэнне ўдзельнай цеплаёмістасці рэчыва. 
 

Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі 

• Змяненне ўнутранай энергіі цел пры выкананні работы і пры 

цеплаперадачы. 

• Цеплаправоднасць цвёрдых цел, вадкасцей і газаў. 

• Канвекцыя ў вадкасцях і газах. 

• Выпраменьванне і паглынанне цеплавой энергіі целамі з розным колерам 

паверхні. 

• Каларыметр. 

• Плаўленне і крышталізацыя. 

• Ахаладжэнне вадкасці пры выпарэнні. 

• Залежнасць скорасці выпарэння ад роду вадкасці, тэмпературы, плошчы 

свабоднай паверхні і наяўнасці паветраных патокаў. 

• Пастаянства тэмпературы кіпення вадкасці пры пастаянным знешнім 

ціску. 

• Залежнасць тэмпературы кіпення ад знешняга ціску. 

 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ  

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

Вучань павінен: 

мець уяўленне: 

аб значэнні з’яў цеплаперадачы ў паўсядзённым жыцці; 

пастаянстве тэмпературы ў працэсах: плаўленне, крышталізацыя, 



параўтварэнне, кандэнсацыя; 

ведаць і разумець: 

сэнс фізічных паняццяў: унутраная энергія; цеплаправоднасць, 

канвекцыя, выпраменьванне, колькасць цеплыні, удзельная 

цеплаёмістасць, удзельная цеплыня згарання паліва, удзельная цеплыня 

плаўлення, тэмпература плаўлення (крышталізацыі), удзельная цеплыня 

параўтварэння, тэмпература кіпення (кандэнсацыі); 

спосабы змянення ўнутранай энергіі; 

умець: 

апісваць і тлумачыць фізічныя з’явы: змяненне ўнутранай энергіі 

рэчыва, розныя віды цеплаперадачы, пераход рэчыва з аднаго агрэгатнага 

стану ў іншы; 

валодаць: 

эксперыментальнымі ўменнямі: выкарыстоўваць фізічныя прыборы 

(тэрмометр, каларыметр) для вымярэння фізічных велічынь: тэмпературы, 

колькасці цеплыні, удзельнай цеплаёмістасці; 

практычнымі ўменнямі: знаходзіць па табліцах значэнні ўдзельнай 

цеплаёмістасці рэчыва, удзельнай цеплыні згарання паліва, удзельнай 

цеплыні плаўлення, удзельнай цеплыні параўтварэння; рашаць якасныя, 

графічныя і разліковыя задачы на вызначэнне колькасці цеплыні ў розных 

цеплавых працэсах, на прымяненне ўраўнення цеплавога балансу. 

 

2. Электрамагнітныя з’явы (36 г) 

 

Электрызацыя цел. Электрычныя зарады. Узаемадзеянне 

электрычных зарадаў. Электраскоп. 

Састаў атама. Электрон. Пратон. Элементарны зарад. Іоны. 

Праваднікі і дыэлектрыкі. Электрызацыя праз уплыў. 

Электрычнае поле. Напружанне. 

Электрычны ток. Крыніцы электрычнага току. Электрычны ланцуг. 

Сіла і напрамак электрычнага току. 

Закон Ома для ўчастка электрычнага ланцуга. Электрычнае 

супраціўленне. Удзельнае супраціўленне. Паслядоўнае і паралельнае 

злучэнні праваднікоў. 

Работа і магутнасць электрычнага току. Закон Джоўля — Ленца. 

Выкарыстанне і эканомія электраэнергіі. 

Пастаянныя магніты. Узаемадзеянне магнітаў. Магнітнае поле. 

Магнітнае поле Зямлі. Магнітнае поле току. Электрамагніт. 
 

Франтальныя лабараторныя работы 

3. Зборка электрычнага ланцуга і вымярэнне сілы току ў ім. 

4. Вымярэнне напружання і супраціўлення правадніка. 



5. Вывучэнне паслядоўнага злучэння праваднікоў. 

6. Вывучэнне паралельнага злучэння праваднікоў. 
 

Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі 

• Электрызацыя розных цел. 

• Два роды зарадаў. 

• Будова і дзеянне электраскопа. 

• Узаемадзеянне зараджаных цел. 

• Праводнасць праваднікоў і дыэлектрыкаў. 

• Крыніцы току. 

• Дзеянні электрычнага току. 

• Амперметр. 

• Вальтметр. 

• Залежнасць сілы току ад напружання на ўчастку ланцуга і супраціўлення 

гэтага ўчастка. 

• Залежнасць супраціўлення праваднікоў ад іх даўжыні, плошчы 

папярочнага сячэння і роду рэчыва. 

• Будова і дзеянне рэастата. 

• Паслядоўнае і паралельнае злучэнні праваднікоў. 

• Будова і дзеянне электранагравальных прыбораў. 

• Плаўкія засцерагальнікі. 

• Пастаянныя магніты. Узаемадзеянне пастаянных магнітаў. 

• Дзеянне магнітнага поля Зямлі на магнітную стрэлку. 

• Компас. 

• Магнітнае поле правадніка з токам (прамога провада і шпулі). 

• Электрамагніт. Прымяненне электрамагнітаў. 

 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ  

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

Вучань павінен: 

мець уяўленне: 

аб электрычным зарадзе, зараджаным целе, правадніку, 

дыэлектрыку, электрычным полі, магнітным полі; 

уласцівасцях электрычнага зараду; 

крыніцах электрычнага току; 

магнітных палях пастаянных магнітаў і праваднікоў з токам; 

будове і прынцыпах дзеяння магнітнага компаса, электрамагніта; 

экалагічных аспектах вытворчасці і спажывання электраэнергіі; 

ведаць і разумець: 

сэнс фізічных паняццяў: электрычны ток, сіла току, напружанне, 

электрычнае супраціўленне, удзельнае супраціўленне, лініі магнітнага 

поля; 



сэнс фізічных законаў: Ома для ўчастка электрычнага ланцуга, 

Джоўля — Ленца; 

умець: 

апісваць і тлумачыць фізічныя з’явы: электрызацыя цел, 

узаемадзеянне зараджаных цел; цеплавое дзеянне электрычнага току, 

узаемадзеянне пастаянных магнітаў; 

валодаць: 

эксперыментальнымі ўменнямі: выкарыстоўваць фізічныя прыборы 

(амперметр, вальтметр) для вымярэння фізічных велічынь — сілы току, 

напружання; прадстаўляць вынікі вымярэнняў з дапамогай графікаў і 

выяўляць на гэтай аснове эмпірычныя залежнасці сілы току ад 

напружання і супраціўлення ўчастка ланцуга; вызначаць электрычнае 

супраціўленне, змяняць сілу току з дапамогай рэастата; збіраць 

прасцейшыя электрычныя ланцугі з паслядоўным і паралельным  

злучэннямі праваднікоў, вызначаць заканамернасці такіх ланцугоў; 

вызначаць работу і магутнасць электрычнага току, вызначаць палюсы 

магніта, напрамак магнітнага поля правадніка з токам; 

практычнымі ўменнямі: знаходзіць па табліцах удзельнае 

супраціўленне праваднікоў; чарціць схемы электрычных ланцугоў; 

рашаць якасныя, графічныя і разліковыя задачы на вызначэнне сілы 

электрычнага току, напружання, электрычнага супраціўлення правадніка, 

супраціўлення пры паслядоўным і паралельным злучэннях праваднікоў, 

работы і магутнасці электрычнага току з выкарыстаннем формул: сілы 

электрычнага току, закону Ома для ўчастка электрычнага ланцуга, 

электрычнага супраціўлення правадніка і сістэмы праваднікоў, злучаных 

паслядоўна і паралельна; работы і магутнасці электрычнага току, закону 

Джоўля — Ленца; рашаць прасцейшыя бытавыя задачы: разлічваць кошт 

электраэнергіі, што спажываецца бытавымі электрапрыборамі, знаходзіць 

шляхі эканоміі электрычнай энергіі, ацэньваць сілу току ў злучальных 

правадах пры ўключэнні награвальных прыбораў і выконваць тэхніку 

бяспекі пры карыстанні электрапрыборамі. 

 

3. Светлавыя з’явы (15 г) 

 

Крыніцы святла. Прамалінейнасць распаўсюджвання святла. 

Скорасць распаўсюджвання святла. 

Адбіццё святла. Закон адбіцця святла. Люстры. Пабудова відарыса 

прадмета ў плоскім люстры. 

Праламленне святла. Лінзы. Фокусная адлегласць і аптычная сіла 

тонкай лінзы. Пабудова відарысаў у тонкіх лінзах. 

Вока як аптычная сістэма. Блізарукасць, дальназоркасць. Карэкцыя 

зроку. 



 

Франтальныя лабараторныя работы 

7. Вымярэнне фокуснай адлегласці і аптычнай сілы збіраючай 

лінзы. 
 

Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі 

• Крыніцы святла. 

• Прамалінейнае распаўсюджванне святла. 

• Люстраное і дыфузнае адбіццё святла. 

• Відарыс у плоскім люстры. 

• Праламленне святла. 

• Лінзы. 

• Ход прамянёў у лінзах. 

• Атрыманне відарысаў з дапамогай лінзаў. 

• Мадэль вока. 

 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ  

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

Вучань павінен: 

мець уяўленне: 

аб фізічных мадэлях: светлавы прамень, кропкавая крыніца святла, 

тонкая лінза; 

прамалінейным распаўсюджванні святла; 

праламленні святла; 

ведаць і разумець: 

сэнс фізічных паняццяў: фокусная адлегласць, аптычная сіла лінзы, 

уяўны і сапраўдны відарысы; 

сэнс фізічных законаў: прамалінейнага распаўсюджвання святла, 

адбіцця святла; 

фізічныя асновы зроку, карэкцыя зроку; 

умець: 

апісваць і тлумачыць фізічныя з’явы, якія заснаваны на 

прамалінейнасці распаўсюджвання святла, законе адбіцця святла: 

утварэнне ценю, паўценю, люстраное і дыфузнае адбіццё святла; 

валодаць: 

эксперыментальнымі ўменнямі: атрымліваць відарысы ў плоскім 

люстры, лінзах; вызначаць фокусную адлегласць і аптычную сілу тонкай 

збіраючай лінзы; 

практычнымі ўменнямі: рашаць якасныя і разліковыя задачы на 

прымяненне ўласцівасці прамалінейнасці распаўсюджвання святла і 

закону адбіцця святла; будаваць відарысы ў плоскім люстры і тонкіх 

лінзах; вылічаць аптычную сілу тонкай лінзы. 



IX КЛАС 

(2 г на тыдзень, усяго 70 г) 

1. Асновы кінематыкі (27 г) 

Механічны рух. Адноснасць руху. Сістэма адліку. 

Скалярныя і вектарныя велічыні. Дзеянні над вектарамі. Праекцыя 

вектара на вось. 

Шлях і перамяшчэнне. Раўнамерны прамалінейны рух. Скорасць. 

Нераўнамерны рух. Сярэдняя і імгненная скорасць. Складанне 

скарасцей. 

Паскарэнне. Скорасць пры роўнапераменным руху. Перамяшчэнне, 

каардыната і шлях пры роўнапераменным руху. 

Графікі залежнасці кінематычных велічынь ад часу пры 

раўнамерным і роўнапераменным руху. 

Крывалінейны рух. Лінейная і вуглавая скорасці. Перыяд і частата. 

Паскарэнне пры вярчальным руху. 
Франтальныя лабараторныя работы 

1.Вызначэнне абсалютнай і адноснай хібнасцей прамых вымярэнняў. 

2. Вымярэнне паскарэння пры роўнапаскораным руху цела. 

3. Вывучэнне руху цела па акружнасці. 
Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі 

• Мадэль сістэмы адліку. 

• Адноснасць руху. 

• Паступальны і вярчальны рух. 

• Раўнамерны і нераўнамерны рух. 

• Напрамак імгненнай скорасці. 

• Складанне перамяшчэнняў. 

• Рух цела па акружнасці. 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ  

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

Вучань павінен: 

мець уяуленне: 

аб асноўнай задачы механікі; 

фізічных паняццях: сістэма адліку, матэрыяльны пункт; 

вектарных фізічных велічынях і дзеяннях з імі; 

спосабах апісання механічнага руху; 

ведаць і разумець: 

сэнс фізічных паняццяў: механічны рух, перамяшчэнне, скорасць, 

паскарэнне, вуглавая скорасць, перыяд і частата абарачэння; 

умець: 

апісваць і тлумачыць фізічныя з’явы: рух з пастаяннай скорасцю, рух 

з пастаянным паскарэннем, раўнамернае вярчэнне; 

валодаць: 



эксперыментальнымі ўменнямі: вымяраць фізічныя велічыні — 

модулі перамяшчэння, паскарэння; перыяд і частату абарачэння; 

ацэньваць хібнасці вынікаў прамых вымярэнняў; 

практычнымі ўменнямі: аналізаваць графікі залежнасці 

кінематычных характарыстык раўнамернага і роўнапаскоранага 

прамалінейнага руху ад часу; рашаць якасныя, графічныя і разліковыя 

задачы на прымяненне кінематычных законаў руху, правіла складання 

скарасцей; вызначаць скорасць, паскарэнне, перамяшчэнне, шлях і 

каардынаты матэрыяльнага пункта пры паступальным руху з пастаянным 

паскарэннем; вызначаць вуглавую і лінейную скорасці, цэнтраімклівае 

паскарэнне, перыяд і частату пры раўнамерным вярчальным руху 

матэрыяльнага пункта з прымяненнем формул: паскарэння, скорасці, 

перамяшчэння пры раўнамерным і прамалінейным руху з пастаянным 

паскарэннем, вуглавой скорасці, перыяду абарачэння, цэнтраімклівага 

паскарэння. 

2. Асновы дынамікі (26 г) 

Узаемадзеянне цел. Сіла. Рух па інерцыі. Першы закон Ньютана. 

Інерцыяльныя сістэмы адліку. 

Маса. Другі закон Ньютана. 

Трэці закон Ньютана. Прынцып адноснасці Галілея. 

Дэфармацыя цел. Сіла пругкасці. Закон Гука. 

Сілы трэння. Сіла супраціўлення асяроддзя. 

Закон сусветнага прыцягнення. Сіла цяжару. Вага. Бязважкасць і 

перагрузкі. 

Рух цела пад дзеяннем сілы цяжару. 
Франтальныя лабараторныя работы 

4. Праверка закону Гука. 

5. Вымярэнне каэфіцыента трэння слізгання. 

6. Вывучэнне руху цела, кінутага гарызантальна. 
Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі 

• Параўнанне мас цел. 

• Другі закон Ньютана. 

• Трэці закон Ньютана. 

• Залежнасць сілы пругкасці ад дэфармацыі цела. 

• Сілы трэння. 

• Падзенне цел у трубцы Ньютана. 

• Pyx цела, кінутага гарызантальна. 

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ  

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

Вучань павінен: 

мець уяўленне: 

аб фізічных мадэлях: інерцыяльная сістэма адліку, абсалютна 



цвёрдае цела; 

пругкіх і пластычных дэфармацыях; 

межах прымянімасці законаў класічнай механікі; 

практычным прымяненні законаў дынамікі; 

ведаць і разумець: 

сэнс фізічных паняццяў: інерцыя, маса, сіла, вага цела, бязважкасць, 

перагрузка; 

сэнс фізічных законаў (прынцыпаў): Ньютана, сусветнага 

прыцягнення, Гука, прынцыпу адноснасці Галілея; 

умець: 

прымяняць законы дынамікі Ньютана для апісання і тлумачэння 

механічных з’яў; 

валодаць: 

эксперыментальнымі ўменнямі: вымяраць фізічныя велічыні — сілу 

цяжару, трэння, пругкасці, вагу, жорсткасць спружыны, каэфіцыент 

трэння; будаваць графікі залежнасці сілы пругкасці ад падаўжэння 

спружыны, сілы трэння ад сілы ціску; 

практычнымі ўменнямі: ацэньваць залежнасць тармазнога шляху 

транспартнага сродку ад скорасці яго руху; рашаць якасныя, графічныя і 

разліковыя задачы на прымяненне законаў Ньютана; на рух цел (сістэмы 

цел) над дзеяннем сіл (цяжару, пругкасці, трэння) з прымяненнем формул, 

якія выражаюць законы Ньютана, сусветнага прыцягнення, Гука, формул 

сіл цяжару, трэння. 

3. Законы захавання ў механіцы (16 г) 

Імпульс цела і сістэмы цел. Закон захавання імпульсу. Рэактыўны 

рух. 

Механічная работа і магутнасць. 

Механічная патэнцыяльная і кінетычная энергія. Поўная энергія 

сістэмы. Закон захавання энергіі. 
Франтальныя лабараторныя работы 

8. Праверка закону захавання імпульсу (магчымы камп’ютарны варыянт).  

9. Праверка закону захавання механічнай энергіі (магчымы камп’ютарны 

варыянт). 
Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі 

• Закон захавання імпульсу. 

• Рэактыўны рух. 

• Змяненне энергіі цела пры выкананні работы. 

• Узаемныя ператварэнні механічнай энергіі. 

 

 

 

 



АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ ДА ВЫНІКАЎ  

ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ 

Вучань павінен: 

мець уяуленне: 

аб замкнутай сістэме цел; 

рэактыўным руху; 

ведаць і разумець: 

сэнс фізічных паняццяў: імпульс цела, імпульс сілы; 

сэнс тэарэмы аб змяненні кінетычнай энергіі; 

сэнс і ўмовы прымянімасці законаў захавання: імпульсу і энергіі; 

умець: 

прымяняць законы захавання імпульсу і механічнай энергіі, тэарэму 

аб змяненні кінетычнай энергіі для апісання і тлумачэння фізічных з’яў; 

валодаць: 

практычнымі ўменнямі: рашаць якасныя, графічныя і разліковыя 

задачы на прымяненне законаў захавання імпульсу і механічнай энергіі, 

тэарэмы аб змяненні кінетычнай энергіі з прымяненнем формул: імпульсу, 

механічнай работы і магутнасці, кінетычнай энергіі цела, патэнцыяльнай 

энергіі цела ў полі прыцягнення і пругка дэфармаванага цела. 
 


