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Фізіка
(3 гадзіны на тыдзень у першым паўгоддзі, 2 гадзіны на тыдзень у другім паўгоддзі,
усяго 87 гадзін)

1

Вучэбныя дапаможнікі, якія выкарыстоўваюцца:
1. Ісачанкава, Л. А. Фізіка : вучэб. дапам. для 9 кл. устаноў агул. сярэд. адукацыі з беларус. мовай навучання / Л. А. Іса
чанкава, А. А. Сакольскі, К. В. Захарэвіч ; пад рэд. А. А. Сакольскага. — Мінск : Народная асвета, 2019.
2. Ісачанкава, Л. А. Сшытак для лабараторных работ па фізіцы для 9 класа : дапам. для вучняў устаноў агул. сярэд.
адукацыі з беларус. мовай навучання / Л. А. Ісачанкава, К. В. Захарэвіч, А. А. Сакольскі. — Мінск : Аверсэв, 2019.
3. Исаченкова, Л. А. Сборник задач по физике. 9 класс : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образования
с рус. яз. обучения / Л. А. Исаченкова, Г. В. Пальчик, В. В. Дорофейчик. — Минск : Аверсэв, 2017, 2018.
4. Исаченкова, Л. А. Рабочая тетрадь по физике для 9 класса : пособие для учащихся учреждений общ. сред. образо
вания с рус. яз. обучения. В 2 ч. / Л. А. Исаченкова, Н. Ф. Горовая, Е. В. Захаревич. — Минск : Аверсэв, 2019.
5. Физика. 7—9 классы. Дидактические и диагностические материалы : пособие для учителей учреждений общ.
сред. образования с белорус. и рус. яз. обучения / И. В. Галузо [и др.] ; под ред. В. В. Дорофейчика. — Минск :
Аверсэв, 2019.

№
урока

Дата

Тэма ўрока

Мэты навучання

Рэкамендаваныя віды
вучэбна-пазнавальнай
дзейнасці

Матэрыял
вучэбнага
дапамож
ніка

Прыкладнае
дамашняе заданне

1

2

3

4

5

6

7

1. Асновы кінематыкі (30 г)
1

Дыягностыка ведаў Кантроль ступені ава
па тэме «Механічны лодання ведамі па тэ
рух»
ме «Механічны рух»
(7 клас)

[4, ч. 1], с. 9,
запаўненне таб
ліцы

Выкананне дыягнасты
чных заданняў па тэме
«Механічны рух», сістэ
матызацыя вучэбнага
матэрыялу па тэме «Ме
ханічны рух» (7 клас)

Працяг
1

4

2

Механічны рух. Сі
стэма адліку. Адно
снасць руху. Пасту
пальны рух

Фарміраванне паняццяў
«матэрыяльны пункт»,
«абсалютна цвёрдае
цела» і «сістэма адліку»

3

Скалярныя і векта Фарміраванне паняц
рныя велічыні. Дзе ця «скалярная і векта
янні над вектарамі рная фізічная велічы
ня»; вывучэнне правілаў
складання і аднімання
вектараў

2

3

4, 5

6

2

5

6

Заданне даных у ад [1], § 1, 2
паведнасці з рэальнай
рэчаіснасцю ў розных
адзінках вымярэння.
Разгляд руху ў розных
сістэмах адліку. Параў
нанне рухаў

[4], с. 12.
Падрыхтоўка пы
танняў і адказаў па
адноснасці і відах
руху рэальных цел.
Запаўненне табліцы

Вызначэнне і параўна [1], § 3
нне асноўных прымет
скалярных і вектарных
велічынь. Паказ векта
раў. Складанне і адніма
нне вектараў. Множанне
вектара на лік

[4], с. 14.
Мадэльны паказ
вектараў, складан
не і адніманне ве
ктараў (на мадэ
лях)

Рашэнне задач па Фарміраванне практы Параўнанне вектараў, [3]
тэме «Скалярныя чных навыкаў складан зыходзячы з модуля,
і вектарныя велічы ня і аднімання вектараў напрамку. Складанне,
ні. Дзеянні над ве
адніманне зададзеных
ктарамі»
вектараў, множанне на
скаляр
Праекцыя вектара Фарміраванне паняц
на вось
ця «праекцыя вектара
на вось», умення знахо
дзіць праекцыі вектара
на вось

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2019
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2019

7

Вызначэнне праекцый [1], § 4
вектараў, накіраваных
уздоўж каардынатнай
восі, пад вуглом да восі,
на каардынатную вось.
Вызначэнне праекцый
вектараў на плоскасці

Пабудова па дадзе
ных вектарах векта
ра сумы, рознасці.
[4], с. 17, 20,
выкананне задан
няў 1, 2
[4], с. 23, 24,
заданні 1, 2.
Знаходжанне пра
екцый розных ве
ктараў на каарды
натныя восі
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Працяг
1

2

4

Рашэнне задач па тэ
ме «Дзеянні над ве
ктарамі. Праекцыя
вектара на вось»

Замацаванне тэарэты
чных ведаў аб дзеяннях
над вектарамі. Фарміра
ванне практычных навы
каў складання і адніман
ня вектараў, вызначэння
праекцый вектара на во
сі каардынат

8

Шлях і перамяш Фарміраванне паняц
чэнне
ця «перамяшчэнне»
і замацаванне паняцця
«шлях» як кінематычных
характарыстык механі
чнага руху матэрыяль
нага пункта

9

3

3

7

5

6

7

Знаходжанне праекцый [3]
вектараў, калі вядомыя
іх модуль і напрамак,
і модуля вектара па пра
екцыях яго на каарды
натныя восі. Пабудова
вектараў па іх праекцы
ях, знаходжанне векта
раў сумы і рознасці

[4], с. 25, 26,
заданні 1, 2.
Вызначэнне сумы
і рознасці вектараў,
іх праекцый на ка
ардынатныя восі

Выкарыстанне ведаў аб [1], § 5
вектарах пры апісанні
фізічнага паняцця «пе
рамяшчэнне»

[4], с. 29,
заданні 1—3.
Вызначэнне шляху
і перамяшчэння
пры розных відах
руху

Раўнамерны прама Фарміраванне ведаў аб Вывучэнне новага вучэ [1], § 6
лінейны рух. Ско кінематычных велічы бнага матэрыялу, прак
расць
нях, якія характарызу тычнае вызначэнне кі
юць раўнамерны рух. нематычных характа
Засваенне закону раў рыстык раўнамернага
намернага прамаліней прамалінейнага руху
нага руху

[4], с. 32.
Запаўненне табліцы
з вызначэннем фізі
чных велічынь, якія
апісваюць раўнаме
рны прамалінейны
рух: скорасці, пера
мяшчэння, шляху
і каардынаты

Працяг
1

2

3

4

5

6

7

Графічны паказ раў Фарміраванне ведаў аб
намернага прамалі графічным паказе кі
нейнага руху
нематычных велічынь,
якія характарызуюць
раўнамерны рух, і ўмен
ня вызначаць праекцыю
перамяшчэння па гра
фіку праекцыі скорасці
і праекцыю скорасці па
графіку руху

Знаёмства з графічнай [1], § 7
залежнасцю характары
стык раўнамернага ру
ху ад часу; адпрацоўка
ўмення чытаць графікі

Запаўненне аба
гульняючай таблі
цы па аналітычнай
і графічнай зале
жнасці ад часу ха
рактарыстык раў
намернага прама
лінейнага руху.
[4], с. 35,
рашэнне задач 1, 2.
[4], с. 36

11

Рашэнне задач па Фарміраванне ўменняў
тэме «Раўнамерны прымяняць розныя ме
прамалінейны рух» тады пры рашэнні задач
па тэме «Раўнамерны
прамалінейны рух»

Перавод інфармацыі [3]
з выяўленчай у навуко
вую, практычнае вызна
чэнне кінематычных ха
рактарыстык, пабудова
графікаў

Запаўненне таблі
цы, вызначэнне па
ёй рэальных даных
скорасці трактара,
аўтамабіля, пеша
хода, пабудова гра
фікаў.
[4], с. 39.
Выбар тэмы пра
ектнага задання

12

Карэкцыя ведаў па Карэкцыя ведаў па тэме Таблічны, графічны
тэме «Раўнамерны «Раўнамерны рух»
і аналітычны аналіз вы
рух»
нікаў засваення ведаў

4

10
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[4], с. 41,
выкананне задання
з выкарыстаннем
Інтэрнэту
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Працяг
1

2

3

4

5

6

7

Нераўнамерны рух. Фарміраванне паняц
Сярэдняя і імгнен цяў «імгненная ско
ная скорасць
расць» і «сярэдняя ско
расць» як кінематычных
характарыстык механі
чнага руху

Самастойная работа [1], § 8
з вучэбным дапаможні
кам, вылучэнне галоў
нага, пастаноўка пыта
нняў і знаходжанне ад
казаў

[4], с. 44, 45.
Рашэнне задач 1, 2,
складанне аўтар
скай задачы на
вызначэнне сярэ
дняй скорасці не
раўнамернага руху

14

Складанне скара
сцей. Рашэнне задач
па тэме «Нераўна
мерны рух. Сярэд
няя і імгненная ско
расць»

Фарміраванне ведаў аб
класічным законе скла
дання скарасцей. Пра
вядзенне дыягностыкі
якасці засваення асноў
ных паняццяў, якія ха
рактарызуюць раўнаме
рны і нераўнамерны рух,
і ўменняў прымяняць іх
пры рашэнні задач

Засваенне закону скла [1], § 9
дання скарасцей. Рашэ
нне задач, перавод інфа
рмацыі з графічнай
у аналітычную

Рашэнне камбіна
ваных задач 2, 3.
[4], с. 48, 49

15

Абагульненне і сі
стэматызацыя ве
даў па тэме «Раўна
мерны і нераўнаме
рны рух. Складанне
скарасцей»

Абагульненне і паглы
бленне ведаў аб асноў
ных паняццях, якія ха
рактарызуюць раўна
мерны і нераўнамерны
рух, і фарміраванне
ўмення прымяняць іх
пры рашэнні задач

Пабудова лагічнай схе [1], [3]
мы з улікам прычын
на-выніковых сувязяў
паміж асобнымі эле
ментамі ведаў па тэме
«Раўнамерны і нераў
намерны рух. Складан
не скарасцей». Рашэнне
разліковых і графічных
задач па гэтай тэме. Аб-

[4], с. 52, 53,
выкананне рэпе
тыцыйнай сама
стойнай работы
(не менш за тры
задачы на выбар)

3

4

5

13

Працяг
1

2

5

6

7

меркаванне выкананых
праектных заданняў
Самастойная рабо
та па тэме «Раўна
мерны і нераўнаме
рны рух. Складанне
скарасцей»

Дыягностыка ўзроўню
вучэбных дасягненняў
вучняў па тэме «Раўна
мерны і нераўнамерны
рух. Складанне скара
сцей»

Рашэнне якасных, гра
фічных, разліковых за
дач. Праверка ўзроўню
сваіх вучэбных дасягне
нняў

Складанне прыго
дніцкага апавяда
ння па графіках
руху.
[4], с. 53

17

Паскарэнне

Абагульненне і паглы
бленне ведаў аб механі
чным руху, увядзенне па
няцця «роўнапаскораны
рух» і кінематычнай ха
рактарыстыкі механі
чнага руху «паскарэнне»

Адрозненне раўнаме [1], § 10
рнага і роўнапераменна
га руху, разуменне сэнсу
паскарэння як асноўнай
фізічнай велічыні роў
напераменнага руху,
яго вектарнага характа
ру і адзінак вымярэння

Рашэнне якасных,
разліковых задач
1—3.
[4], с. 56, 57

18

Скорасць пры роў Фарміраванне ведаў аб
напераменным руху роўнапераменным ру
ху, вызначэнне форму
лы для разліку скорасці,
графічны паказ зале
жнасці скорасці ад часу

Правядзенне таблічнага [1], § 11
параўнальнага аналізу
характарыстык раўна
мернага і роўнаперамен
нага руху

Рашэнне разліко
вых і графічных
задач 1—3.
[4], с. 59.
Падрыхтоўка да
лабараторнай рабо
ты «Вызначэнне
абсалютнай і ад
носнай хібнасцей
прамых вымярэн
няў»

6

16

© НМУ «Нацыянальны інстытут адукацыі», 2019
© ТДА «Аверсэв», афармленне, пераклад, 2019

www.adu.by
www.aversev.by

Працяг
1

2

4

Лабараторная рабо
та № 1 «Вызначэн
не абсалютнай і ад
носнай хібнасцей
прамых вымярэн
няў»

Фарміраванне ўменняў
вызначаць абсалютную
і адносную хібнасці
прамых вымярэнняў
і паказваць вынік вы
мярэнняў у інтэрваль
най форме

Знаёмства з абсалютнай [2]
і адноснай хібнасцямі, іх
практычнае вызначэнне;
выпрацоўка ўмення за
пісваць вынік вымярэн
ня велічыні ў інтэрваль
най форме

5

6

Рашэнне графічнай
задачы па вызначэ
нні праекцыі ско
расці υ х пры роз
ных рухах.
[4], с. 60

20

Рашэнне задач па
тэме «Паскарэнне.
Скорасць пры роўна
пераменным руху»

Абагульненне і паглы
бленне ведаў аб імгнен
най скорасці пры роўна
пераменным руху

Рашэнне якасных, раз [3]
ліковых і графічных за
дач па вызначэнні ско
расці і паскарэння пры
роўнапераменным руху

Складанне і рашэ
нне дзвюх аўта
рскіх задач па тэме
«Паскарэнне. Ско
расць пры прамалі
нейным руху з па
стаянным паскарэ
ннем»

21

Перамяшчэнне, ка
ардыната і шлях
пры роўнаперамен
ным руху

Паглыбленне ведаў аб
роўнапераменным ру
ху, разлік перамяшчэн
ня, каардынаты і шляху
пры роўнапераменным
руху, графічны паказ
залежнасці праекцыі
перамяшчэння і шляху
ад часу

Аналітычная і графі [1], § 12
чная ацэнка руху рэаль
ных цел (па малюнку);
параўнанне іх шляхоў
і модуляў перамяшчэ
ння

Таблічнае параў
нанне ўсіх хара
ктарыстык раўна
мернага і роўна
пераменнага руху;
пабудова графікаў
залежнасцей хара
ктарыстык руху ад
часу.
[4], с. 66, 67.

3

4

7

3

19

7

Працяг
1

2

5

6

7

Падрыхтоўка да ла
бараторнай работы
«Вымярэнне паска
рэння пры роўна
паскораным руху
цела»
Лабараторная рабо
та № 2 «Вымярэн
не паскарэння пры
роўнапаскораным
руху цела»

Фарміраванне экспе
рыментальных уменняў
вызначаць паскарэнне
па прамых вымярэннях
шляху і прамежкаў часу,
ацэньваць абсалютную
і адносную хібнасці
выніку

Эксперыментальнае [2]
ўс к о с н а е в ы м я р э н 
не паскарэння, ацэнка
вынікаў вымярэнняў

Складанне ўмо
вы і рашэнне аў
тарскай задачы,
рашэнне задач 1, 2.
[4], с. 67, 68

23

Рашэнне задач па
тэме «Перамяшчэ
нне, каардыната
і шлях пры прама
лінейным руху»

Абагульненне і паглы
бленне ведаў аб роўна
пераменным руху, пры
мяненне формул для
разліку перамяшчэння
і каардынаты цела пры
роўнапераменным руху

Чытанне графікаў, апі [3]
санне руху цел на асно
ве графікаў; пабудова
графікаў кінематычных
характарыстык роўна
пераменнага руху

Рашэнне разліко
вых, графічных за
дач 1—3.
[4], с. 72

24

Кантрольная рабо
та № 1 па тэме «Раў
намерны і роўнапе
раменны прамалі
нейны рух»

Дыягностыка ўзроўню
вучэбных дасягненняў
вучняў па тэме «Раўна
мерны і роўнаперамен
ны прамалінейны рух»

Рашэнне якасных, графі
чных, разліковых задач.
Дыягностыка ўзроўню
сваіх вучэбных дасягнен
няў

Паўтарэнне га
лоўных вывадаў
да § 8—12

8

22
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Працяг
1

2

3

4

5

6

7

Крывалінейны рух. Фарміраванне асноў
Лінейная і вуглавая ных паняццяў, якія ха
скорасць
рактарызуюць крывалі
нейны рух, вызначэнне
фізічных велічынь, якія
выкарыстоўваюцца для
рашэння асноўнай зада
чы кінематыкі вярчаль
нага руху

Знаёмства з новым ві [1], § 13
дам руху (па акружна
сці), яго характары
стыкамі і формуламі,
вызначэнне фізічнага
сэнсу характарыстык

Вусныя адказы
на кантрольныя
пытанні да §13.
[4], с. 75

26

Паскарэнне пункта Фарміраванне паняцця Вывад формулы цэнтра [1], § 14
пры яго руху па «цэнтраімклівае паска імклівага (нармальнага)
акружнасці
рэнне» і вызначэнне паскарэння
формул для яго разліку.
Прымяненне гэтых фо
рмул пры колькасным
апісанні руху матэры
яльнага пункта па акру
жнасці

Запаўненне таблі
цы па параўнан
ні характарыстык
паступальнага і вяр
чальнага рухаў.
[4], с. 78.
Падрыхтоўка да
лабараторнай рабо
ты «Вывучэнне ру
ху цела па акру
жнасці»

27

Лабараторная рабо
та № 3 «Вывучэнне
руху цела па акру
жнасці»

Фарміраванне эксперы
ментальных уменняў
выз начаць кінематы
чныя характарыстыкі
раўнамернага вярчаль
нага руху цела і ўмення
ацэньваць дакладнасць
атрыманых вынікаў

3

4

9

25

Эксперыментальнае вы [2]
вучэнне крывалінейна
га руху і яго характары
стык

Рашэнне фізічнай
крыжаванкі, разлі
ковай задачы.
[4], с. 78, 79

Працяг
1

2

5

28

Рашэнне задач па Фарміраванне практы Рашэнне трэніровач [3]
тэме «Крываліней чных уменняў рашаць ных, якасных, разліко
ны рух»
задачы па тэме «Крыва вых задач па тэме «Кры
лінейны рух»
валінейны рух»

29

Абагульненне і сі
стэматызацыя ве
даў па тэме «Рух
з паскарэннем»

30

Самастойная рабо Дыягностыка ўзроўню
та па тэме «Рух вучэбных дасягненняў
з паскарэннем»
вучняў па тэме «Рух
з паскарэннем»

31

Узаемадзеянне цел.
Сіла. Інерцыяль
ныя сістэмы адлі
ку. Першы закон
Ньютана

Абагульненне і сістэма
тызацыя ведаў аб асно
вах кінематыкі; выяў
ленне ўзроўню авало
дання сістэмай ведаў
і ўменняў па тэме «Рух
з паскарэннем»

6

7

[4], с. 81, 82,
рашэнне задач 1—3

10

Таблічнае параўнанне [1], [3]
змяненняў характары
стык пры руху з паска
рэннем з заданнем хара
ктару руху праз вектары
скорасці і паскарэння.
Рашэнне задач, якія аба
гульняюць веды па тэме
«Рух з паскарэннем»

Выкананне рэ
петыцыйнай ка
нтрольнай работы
(не менш за тры
задачы на выбар).
[4], с. 85, 86

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

[4], с. 86,
рашэнне задачы

2. Асновы дынамікі (23 г)
Вызначэнне асноўнай
задачы дынамікі. Да
лейшае фарміраванне
асноўных паняццяў «сі
ла», «раўнадзейная сі
ла», «складальная сіла»
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Самастойнае вывучэнне [1], § 15
тэксту і фармуляванне
адказаў на пытанні тэ
ксту. Вызначэнне паво
дле малюнка і спіса цел,
якія ўзаемадзейнічаюць

Пісьмовыя адказы
на пытанні 1—3.
[4], с. 88, 89
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Працяг
1

2

3

4

5

6

7

Маса

Далейшае фарміраван
не ўяўленняў аб масе,
яе інертных і гравіта
цыйных уласцівасцях,
адрозненні масы ад вагі

Знаёмства з гравіта [1], § 16
цыйнымі і дынамічны
мі ўласцівасцямі масы,
са спосабамі яе вымярэ
ння, значэннямі мас ве
льмі вялікіх і вельмі ма
лых цел

[4], с. 91,
рашэнне задач 1—3

33

Другі закон Нью Засваенне залежна
тана
сці паскарэння ад ма
сы цела і выніковай сіл,
прыкладзеных да яго

Параўнанне паскарэн [1], § 17
няў цел, на якія дзейні
чаюць розныя выніко
выя сілы пры аднолька
вай масе, і цел розных
мас пры аднолькавай
выніковай сіл

[4], с. 93, 94,
рашэнне задач 1—3

34

Рашэнне задач па
тэме «Першы закон
Ньютана. Другі за
кон Ньютана»

Паказ сіл, складанне сіл. [3]
Разгляд руху цела ў роз
ных сістэмах адліку.
Вызначэнне паскарэння
цел, на якія дзейнічаюць
розныя выніковыя сілы

Паўтарэнне галоў
ных вывадаў да § 16,
17; рашэнне разлі
ковых задач 1—3.
[4], с. 97

35

Рашэнне задач па Фарміраванне практы Абмеркаванне вучэбна [3]
тэме «Другі закон чных уменняў рашаць га матэрыялу па другім
Ньютана»
задачы па тэме «Другі законе Ньютана ў пары;
закон Ньютана»
рашэнне графічных і раз
ліковых задач

Рашэнне графі
чных і разліковых
задач 1—3.
[4], с. 100, 101

11

32

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць
задачы па тэме «Першы
закон Ньютана. Другі
закон Ньютана»

Працяг
1

2

3

4

5

6

7

Трэці закон Ньюта Фарміраванне разумен Уменне вызначаць сілу [1], § 18
на. Прынцып адно ня механічнага ўзаема па напрамку, модулю
снасці Галілея
дзеяння цел; умення і пункту прыкладання;
вызначаць сілы дзеян параўноўваць сілы ўза
ня і процідзеяння. Дэ емадзеяння двух цел,
манстрацыя раўнапраўя бачыць іх падабенства
ўсіх інерцыйных сістэм і адрозненне, у канкрэ
тных прыкладах зна
у механіцы
ходзіць сілы, звязаныя
трэцім законам Нью
тана

Рашэнне якасных
задач 1—3.
[4], с. 90

37

Рашэнне задач па Адпрацоўка практыч Выкананне эксперы [3]
тэме «Законы Нью ных уменняў складаць мента і тлумачэнне яго
тана»
план дзеянняў пры ра вынікаў; адказы на пы
шэнні задач па тэме «За танні па тэме і рашэнне
коны Ньютана»
задач

Паўтарэнне галоў
ных вывадаў да § 17,
18;
рашэнне разліко
вых задач 1—3.
[4], с. 92, 93

38

Дэфармацыя цел. Засваенне паняццяў
Сіла пругкасці. За «дэфармацыя цел», «дэ
кон Гука
фармуючая сіла» і «сіла
пругкасці»; фармірава
нне ўяўлення аб відах
дэфармацыі; засваенне
закону Гука, яго графі
чнага паказу і меж пры
мянімасці

12

36
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Вызначэнне напрамку, [1], § 19
пункта прыкладання
дэфармуючай сілы і сі
лы пругкасці; паказ сіл
пругкасці і дэфарму
ючых сіл у канкрэтных
прыкладах; высвятлен
не прыроды пругкіх сіл

Рашэнне задач.
[4], с. 95,
заданні 1—3.
Падрыхтоўка да
лабараторнай рабо
ты «Праверка зако
ну Гука»
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Працяг
1

2

3

4

5

6
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13

39

Лабараторная рабо Фарміраванне экспе
та № 4 «Праверка рыментальных уменняў
закону Гука»
вызначаць жорсткасць
спружыны, выконваць
праверку закону Гу
ка, ацэнку дакладнасці
атрыманага выніку

Работа з лабараторным [2]
абсталяваннем па праве
рцы закону Гука, ацэнка
хібнасці вымярэнняў
жорсткасці спружыны

Рашэнне разлі
ковых задач 1, 2.
Падрыхтоўка двух
пытанняў да пра
вядзення «зялёнай
хвалі».
[4, ч. 2], с. 4, 5

40

Рашэнне задач па Фарміраванне практы
тэме «Закон Гука» чных уменняў рашаць
якасныя, графічныя,
разліковыя задачы па
тэме «Закон Гука»

Удзел у «зялёнай хва [3]
лі», адказы на пытан
ні і рашэнне якасных,
разліковых і графічных
задач

[4], с. 7,
рашэнне задач 1, 2

41

Сілы трэння. Сі Паглыбленне ведаў аб
лы супраціўлення сіле трэння; вывучэнне
асяроддзя
асаблівасцей сілы су
праціўлення асяроддзя

Вывучэнне новага матэ [1], § 20
рыялу з выкарыстаннем
спалучэння дыскрэтна
га і дэманстрацыйн атэхнічнага падыходаў,
адказы на кантрольныя
пытанні да § 20.
Планаванне і выканан
не міні-праекта

Рашэнне якасных
задач 1—3.
[4], с. 9.
Падрыхтоўка да
лабараторнай рабо
ты «Вымярэнне ка
эфіцыента трэння
слізгання»

42

Лабараторная рабо
та № 5 «Вымярэнне
каэфіцыента трэння
слізгання»

Фарміраванне экспе
рыментальных уменняў
вызначаць каэфіцыент
трэння слізгання, выко
нваць ацэнку дакладна
сці атрыманага выніку

Работа з лабараторным [2]
абсталяваннем па вы
мярэнні каэфіцыента
трэння слізгання, раз
лік хібнасці вымярэння
метадам цаны дзялення

Запаўненне та
бліцы параўнання
сіл трэння слізга
ння, спакою і сі
лы супраціўлення
асяроддзя.
[4], с. 10

3

4

43

Рашэнне задач па
тэме «Сілы трэння.
Сілы супраціўлення
асяроддзя»

Адпрацоўка ўмення
рашаць якасныя і раз
ліковыя задачы па тэме
«Сілы трэння. Сілы су
праціўлення асяроддзя»

44

Працяг
1

2

5

6

7

[4], с. 12, 13,
рашэнне задач 1—3

Кантрольная работа Дыягностыка ўзроўню
№ 2 па тэме «Зако вучэбных дасягненняў
ны Ньютана»
вучняў па тэме «Зако
ны Ньютана»

Рашэнне якасных, гра
фічных, разліковых за
дач па тэме «Законы
Ньютана»

Работа над праект
ным заданнем

45

Рух цела пад дзеян Фарміраванне паняцця
нем сілы цяжару
«паскарэнне свабодна
га падзення»; апісанне
руху цела пад дзеяннем
сілы цяжару

Абмеркаванне ў парах [1], § 21
вынікаў рашэння зада
чы, вывучэнне новай
тэмы, адказы на пытан
ні да § 21

Складанне і рашэ
нне аўтарскай за
дачы па тэме ўро
ка, рашэнне разлі
ковай задачы 1.
[4], с. 16

46

Рашэнне задач па
тэме «Рух цела пад
дзеяннем сілы ця
жару»

Выкананне задання [3]
з данымі, пададзенымі
ў выглядзе малюнка;
рашэнне разліковых за
дач па свабодным па
дзенні цел, кінутых ве
ртыкальна і гарызанта
льна

Рашэнне разліко
вых задач 1, 2 па
руху цела пад дзе
яннем сілы цяжару.
[4], с. 19.
Падрыхтоўка да ла
бараторнай работы
«Вывучэнне руху
цела, кінутага га
рызантальна»

14

Рашэнне якасных і раз [3]
ліковых задач па тэме
«Сілы трэння. Сілы су
праціўлення асяроддзя»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць
графічныя, разліковыя
задачы па тэме «Рух
цела пад дзеяннем сілы
цяжару»
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Працяг
1

2

3

4

48

Закон сусветнага Засваенне закону сусве
прыцяжэння
тнага прыцяжэння, фізі
чнага сэнсу гравітацый
най пастаяннай

49

Рашэнне задач па Фарміраванне ўмення
тэме «Закон сусве прымяняць закон су
тнага прыцяжэння» светнага прыцяжэння
для рашэння прыкла
дных задач
Вага. Бязважкасць Фарміраванне паняц
і перагрузкі
цяў «вага цела», «бязва
жкасць», «перагрузкі»,
умення адрозніваць ва
гу ад сілы цяжару

15

Лабараторная рабо
та № 6 «Вывучэнне
руху цела, кінутага
гарызантальна»

50

5

6

Фарміраванне экспе Работа з лабараторным [2]
рыментальных уменняў абсталяваннем, ацэнка
вымяраць пачатковую хібнасці вымярэнняў
скорасць цела, кінута
га гарызантальна, і да
ваць ацэнку дакладнасці
атрыманага выніку

47

Прымяненне ведаў аб [1], § 23
прыцяжэнні з 7 класа
як базы для фармулява
ння закону сусветнага
прыцяжэння, залежна
сці сілы прыцяжэння ад
вышыні цела над паверх
няй планеты; вызначэн
не фізічнага сэнсу граві
тацыйнай пастаяннай
Удзел у «зялёнай хвалі», [3]
адказы на пытанні аб
характарыстыках руху
штучных спадарожнікаў
Зямлі, рашэнне задач
Самастойнае вывучэ [1], § 24
нне вучэбнага матэры
ялу з выкарыстаннем
дыскрэтнага падыходу

7

Запаўненне таблі
цы параўнання кі
нематычных ха
рактарыстык руху
цела з пастаянным
паскарэннем і сва
боднага падзення.
[4], с. 20
Падрыхтоўка пы
тання да «зялёнай
хвалі», рашэнне за
дач 1—3,
[4], с. 22, 23

[4], с. 25, 26,
рашэнне задач 1, 2

Выкананне задан
няў 1, 2.
[4], с. 28

Працяг
1

2

4

51

Рашэнне задач па
тэме «Вага. Бязва
жкасць і перагру
зкі»

Адпрацоўка ўмення
рашаць якасныя і раз
ліковыя задачы па тэ
ме «Вага. Бязважкасць
і перагрузкі»

Работа ў парах па аб [3]
меркаванні вучэбнага
матэрыялу; рашэнне
практыка-арыентава
ных задач па тэме «Ва
га. Бязважкасць і пера
грузкі»

[4], с. 30,
рашэнне разліко
вых задач 1, 3

52

Абагульненне і сі
стэматызацыя ведаў
па раздзеле «Асно
вы дынамікі»

Вызначэнне лагічных
сувязяў паміж вучэбны
мі элементамі раздзела
«Асновы дынамікі»;
паг лыбленне практы
чных уменняў і навыкаў
рашэння разліковых,
графічных, якасных за
дач па гэтым раздзеле

Працяг фраз у адпаве
днасці з фізічным сэ
нсам пачатку фразы,
адказы на пытанні па
тэмах раздзела; рашэ
нне разліковых, графі
чных і якасных задач па
раздзеле

Паўтарэнне га
лоўных вывадаў
да § 19—24.
Падрыхтоўка да
абароны праектна
га задання па раз
дзеле «Асновы ды
намікі»

53

Абарона праектных
заданняў па раздзе
ле «Асновы дына
мікі»

Дыягностыка ўзроў Абарона праектных за
ню вучэбных дасягне данняў
нняў вучняў па раздзе
ле «Асновы дынамікі»,
умення выкарыстоў
ваць атрыманыя веды
ў практычнай дзейнасці;
ацэнка ступені сфармі
раванасці камунікатыў
ных кампетэнцый

Падрыхтоўка блоксхемы прычыннавыніковых сувязяў
элементаў ведаў
у раздзеле «Асно
вы дынамікі».
[4], с. 33

16
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3. Асновы статыкі (16 г)
Умовы раўнавагі Фарміраванне паняц
цел. Момант сілы
цяў «плячо сілы», «мо
мант сілы», вызначэнне
ўмоў раўнавагі цел

Вывучэнне новага матэ [1], § 25
рыялу з выкарыстаннем
спалучэння дыскрэтна
га і дэманстрацыйнатэхнічнага падыходаў

[4], с. 35,
рашэнне задачы 1

55

Простыя механі Фарміраванне паняц
змы. Рычагі. Блокі цяў «рычаг», «блок»,
разуменне мэты выка
рыстання простых меха
нізмаў у тэхніцы і быце

Работа з вучэбным да [1], § 26
паможнікам, вылучэн
не галоўнага, пастаноў
ка пытанняў і знаходжа
нне адказаў

Выкананне задан
няў 1, 2.
[4], с. 38, 39.
Падрыхтоўка да
лабараторнай рабо
ты «Праверка ўмо
вы раўнавагі ры
чага»

56

Лабараторная рабо
та № 7 «Праверка
ўмовы раўнавагі ры
чага»

Фарміраванне экспе
рыментальных умен
няў вызначаць плечы,
моманты сіл, якія дзей
нічаюць на рычаг

Работа з лабараторным [2]
абсталяваннем па пра
верцы ўмовы раўнавагі
рычага

Выкананне дамаш
няга эксперымента
і заданняў 2, 3.
[4], с. 40,
рашэнне задач 2, 3

57

Рашэнне задач па
тэме «Простыя ме
ханізмы. Рычагі.
Блокі»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць
задачы па тэме «Про
стыя механізмы. Рыча
гі. Блокі»

Работа ў парах па паўта [3]
рэнні вучэбнага матэры
ялу; адказы на практы
ка-арыентаваныя пы
танні; рашэнне задач па
тэме «Простыя механі
змы. Рычагі. Блокі»

Складанне і рашэн
не дзвюх аўтарскіх
задач па тэме ўрока.
[4], с. 43.
Падрыхтоўка да
лабараторнай рабо
ты «Вывучэнне не-

3

4
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рухомага і рухома
га блокаў»
Лабараторная рабо
та № 8 «Вывучэнне
нерухомага і рухо
мага блокаў»

Фарміраванне ўмен
няў эксперыментальна
праверыць умову раў
навагі блока і вымераць
выйгрыш у сіле пры
выкарыстанні блока

Работа з лабараторным [2]
абсталяваннем. Экспе
рыментальнае вывучэ
нне нерухомага і рухо
мага блокаў

Рашэнне разліко
вых задач 1, 2.
[4], с. 44

59

Нахіленая плос
касць. «Залатое
правіла механікі».
Каэфіцыент кары
снага дзеяння меха
нізма

Фарміраванне паняцця
«нахіленая плоскасць»,
засваенне закону роў
насці работ для простых
механізмаў, разумення
каэфіцыента карыснага
дзеяння механізмаў

Работа ў парах па аб [1], § 27
меркаванні аўтарскіх
задач. Вызначэнне сіл
і плячэй простых ме
ханізмаў, якія часта
выкарыстоўваюцца на
практыцы. Вывучэнне
новага матэрыялу; ву
сныя адказы на кантро
льныя пытанні да § 27

Рашэнне фізічнай
крыжаванкі.
[4], с. 47.
Падрыхтоўка да
лабараторнай рабо
ты «Вывучэнне
нахіленай плоска
сці і вымярэнне яе
ККДз»

60

Лабараторная рабо
та № 9 «Вывучэнне
нахіленай плоска
сці і вымярэнне яе
ККДз»

Фарміраванне экспе
рыментальных уменняў
вызначаць каэфіцыент
карыснага дзеяння нахі
ленай плоскасці

Работа з лабараторным [2]
абсталяваннем. Экспе
рыментальнае вывучэ
нне нахіленай плоска
сці, вымярэнне яе ККДз

Рашэнне разліко
вых задач 1, 2.
[4], с. 48

61

Рашэнне задач па Фарміраванне практыч Рашэнне практыка-ары [3]
тэме «Нахіленая ных уменняў рашаць ентаваных разліковых
плоскасць. “Зала- задачы па тэме «Нахі- задач па тэме «Нахіле-

Рашэнне разліко
вых задач 1, 2.
[4], с. 51, 52

18
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тое правіла механі
кі”. Каэфіцыент ка
рыснага дзеяння ме
ханізма»

леная плоскасць. “Залатое правіла механікі”.
Каэфіцыент карыснага
дзеяння механізма»

ная плоскасць. “Залатое правіла механікі”.
Каэфіцыент карыснага
дзеяння механізма»

6

7

Цэнтр цяжару. Віды Фарміраванне паняц Вывучэнне новага ма [1], § 28
раўнавагі
цяў «цэнтр цяжару», тэрыялу. Уменне вызна
«устойлівасць цела», чаць цэнтр цяжару цела
вызначэнне розных ві
даў раўнавагі

Адказы на кантро
льныя пытанні да
§ 28.
[4], с. 53, 54,
рашэнне задач 1, 2

63

Рашэнне задач па Фарміраванне практы Правядзенне таблічнага [3]
тэме «Цэнтр цяжа чных уменняў знахо параўнальнага аналізу
ру. Віды раўнавагі» дзіць цэнтр цяжару цел відаў раўнавагі; рашэн
і сістэмы цел, вызна не якасных і разліковых
чаць ступень устойлі задач па тэме «Цэнтр
цяжару. Віды раўнавагі»
васці цел

[4], с. 56,
рашэнне задач 1, 2

64

Кантрольная рабо Дыягностыка ўзроў
та № 3 па раздзеле ню вучэбных дасягнен
«Асновы статыкі» няў вучняў па раздзеле
«Асновы статыкі»

Рашэнне якасных, графі
чных, разліковых задач.
Праверка ўзроўню сваіх
вучэбных дасягненняў

65

Дзеянні вадкасці
і газу на апушчаныя
ў іх целы. Вышту
рхваючая сіла. За
кон Архімеда

Фарміраванне паняцця
«выштурхваючая сіла».
Разуменне прычыны
ўзнікнення выштурхва
ючай сілы, вызначэнне
ўмоў плавання цел

Вывучэнне новага ма [1], § 29
тэрыялу з выкарыста
ннем дэманстрацыйнатэхнічнага падыходу

3

4

66

Лабараторная рабо
та № 10 «Вывучэн
не выштурхваючай
сілы»

Фарміраванне экспе
рыментальных уменняў
вымяраць сілу Архіме
да, доказ яе залежнасці
ад аб’ёму цела і шчыль
насці вадкасці, у якую
змешчана цела

Работа з лабараторным [2]
абсталяваннем па экспе
рыментальным вызначэ
нні сілы Архімеда, ацэ
нка хібнасці вымярэнняў

Рашэнне разліко
вых задач 1—3.
[4], с. 61, 62

67

Рашэнне задач па
тэме «Закон Архі
меда. Умовы плава
ння цел»

Фарміраванне практы Рашэнне задач па тэме [3]
чных уменняў рашаць «Закон Архімеда. Умо
задачы па тэме «Закон вы плавання цел»
Архімеда. Умовы пла
вання цел»

[4], с. 65, 66,
рашэнне задач 1—3

68

Плаванне суднаў.
Паветраплаванне.
Рашэнне задач па
тэме «Закон Архі
меда»

Паглыбленне тэарэты
чных ведаў аб умовах
плавання цел і практы
чным прымяненні зако
ну Архімеда да плаван
ня суднаў

Запаўненне табліцы аб [1], § 30
уласцівасцях сілы Архі
меда. Знаёмства з но
вым матэрыялам; рашэ
нне практыка-арыента
ваных задач

Падрыхтоўка і вы
кананне дамашняга
эксперымента.
[4], с. 68

69

Абагульненне і сі
стэматызацыя ведаў
па раздзеле «Асно
вы статыкі»

Вызначэнне лагічных
сувязяў паміж вучэ
бнымі элементамі раз
дзела «Асновы статыкі»;
паглыбленне практы
чных уменняў і навыкаў
рашэння разліковых,
графічных, якасных за
дач па гэтым раздзеле

Запаўненне інтэгра
льнай табліцы аб умо
вах раўнавагі. Абаро
на праектных заданняў
у парах

[4], с. 70,
рашэнне задач 1—3

19

62

Пісьмовыя адказы
на пытанні 1—3.
[4], с. 59.
Падрыхтоўка да ла
бараторнай работы
«Вывучэнне вы
штурхваючай сілы»
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4. Законы захавання (15 г)
Імпульс цела. Ім Фарміраванне паняц Адказы на пытанні па [1], § 31
пульс сістэмы цел цяў «імпульс цела», фізічным сэнсе імпуль
«імпульс сістэмы цел» су і яго формулы для
цела і сістэмы цел

Адказы на кантро
льныя пытанні да
§ 31, рашэнне зада
чы на вызначэнне
імпульсу.
[4], с. 72

71

Закон захавання Засваенне закону заха
імпульсу. Рэактыў вання імпульсу цела і сі
ны рух
стэмы цел; фарміраван
не паняцця «рэактыўны
рух»

Работа ў парах па абме [1], § 32
ркаванні адказаў на пы
танні па тэме «Імпульс
цела. Імпульс сістэмы
цел». Вывучэнне нова
га матэрыялу; рашэнне
фізічнай крыжаванкі па
гэтай тэме

Складанне і рашэ
нне дзвюх аўтар
скіх задач па тэме
ўрока.
[4], с. 75.
Падрыхтоўка да
лабараторнай рабо
ты «Праверка зако
ну захавання імпу
льсу»

72

Лабараторная рабо
та № 11 «Праверка
закону захавання
імпульсу»

Работа з лабараторным [2]
абсталяваннем па экспе
рыментальным доказе
закону захавання імпу
льсу, ацэнка хібнасці
вымярэнняў

Падрыхтоўка пы
тання да «зялёнай
хвалі», рашэнне за
дач 1, 2.
[4], с. 76

73

Рашэнне задач па Адпрацоўка ўмення Правядзенне «зялёнай [3]
тэме «Імпульс цела. рашаць якасныя і раз- хвалі» па тэме «Імпульс

Выкананне дамаш
няга эксперымен-

21

70

Фарміраванне экспе
рыментальных уменняў
выконваць праверку за
кону захавання імпуль
су і даваць ацэнку да
кладнасці атрыманага
выніку
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цела. Імпульс сістэмы
цел. Закон захавання
імпульсу». Рашэнне яка
сных і разліковых задач
па гэтай тэме

т а; рашэнне задач
2, 3.
[4], с. 79, 80

74

Механічная работа. Далейшае фарміраванне
Магутнасць
паняццяў «механічная
работа», «магутнасць».
Вызначэнне механічнай
работы на графіку зале
жнасці праекцыі сілы ад
модуля перамяшчэння

Узнаўленне вучэбнага [1], § 33
матэрыялу па тэме «Ме
ханічная работа. Магу
тнасць» з фізікі 7 класа.
Вывучэнне новага ма
тэрыялу з адначасовым
запаўненнем табліцы
характарыстык механіч
най работы і магутнасці

Вусныя адказы на
кантрольныя пы
танні да § 33, рашэ
нне задач 1, 2.
[4], с. 83, 84

75

Рашэнне задач па
тэме «Механіч
ная работа. Магут
насць»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць
якасныя, графічныя,
разліковыя задачы па
тэме «Механічная рабо
та. Магутнасць»

Работа ў парах з выстаў [3]
леннем адзнакі па выні
ках работы.
Рашэнне якасных, раз
ліковых і графічных за
дач па тэме ўрока; чы
танне графікаў і атры
манне з іх лікавай інфа
рмацыі

Складанне і рашэ
нне аўтарскай зада
чы па тэме «Меха
нічная работа. Ма
гутнасць». Рашэн
не графічных задач
1, 2.
[4], с. 87

76

Патэнцыяльная
энергія. Самастой
ная работа па тэме
«Закон захавання
імпульсу. Механіч-

Далейшае фарміраванне
паняцця «патэнцыяль
ная энергія». Дыягно
стыка якасці засваення
асноўных паняццяў па

Паглыбленне ведаў па [1], § 34
тэме «Патэнцыяльная
энергія»; праверка сва
іх ведаў па тэме «Закон
захавання імпульсу. Ме-

Вусныя адказы
на кантрольныя
пытанні да § 34,
рашэнне разліко
вых задач 5, 6.

22

Імпульс сістэмы ліковыя задачы па тэме
цел. Закон захаван «Імпульс цела. Імпульс
ня імпульсу»
сістэмы цел. Закон заха
вання імпульсу»
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[4], с. 88, 89

77

Кінетычная энергія. Паглыбленне паняццяў Вывучэнне новага вучэ [1], § 35
Поўная энергія сіс «кінетычная энергія», бнага матэрыялу з выка
тэмы цел
«поўная энергія сістэмы рыстаннем дыскрэтнага
цел»; разуменне тэарэмы падыходу, адказы на пы
аб змяненні кінетычнай танні па тэме ўрока
энергіі, аб сувязі кінеты і пацвярджэнне тэорыі
чнай энергіі з імпульсам прыкладамі з практыкі

Рашэнне разліко
вых задач 1—3.
[4], с. 91, 92

78

Рашэнне задач па
тэме «Патэнцыяль
ная і кінетычная
энергія»

Узнаўленне формул фі [3]
зічных велічынь і зако
наў гульнявым споса
бам. Рашэнне разліко
вых практыка-арыента
ваных задач

Рашэнне задач 1, 2.
[4], с. 95

79

Закон захавання Паглыбленне паняцця
энергіі
«поўная механічная эне
ргія цела (сістэмы цел)»;
закону захавання меха
нічнай энергіі і ўмоў,
пры якіх ён выконваецца

Рашэнне якасных прак [1], § 36
тыка-арыентаваных за
дач; вывучэнне новага
вучэбнага матэрыялу;
вусныя адказы на ка
нтрольныя пытанні да
§ 36; знаёмства з арыгі
нальнымі прыкладамі
работы і энергіі розных
аб’ектаў

Рашэнне разліко
вых задач 1, 2.
[4], с. 98, 99

23

ная работа. Магут тэме «Закон захавання ханічная работа. Магу
насць»
імпульсу. Механічная тнасць»
работа. Магутнасць»

Фарміраванне практы
чных уменняў рашаць
якасныя, графічныя,
разліковыя задачы па
тэме «Патэнцыяльная
і кінетычная энергія»
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Рашэнне задач па Фарміраванне практы Работа ў парах па абме [3]
тэме «Закон заха чных уменняў рашаць ркаванні дамашняга за
вання энергіі»
якасныя, разліковыя дання. Адказы на пыта
задачы па тэме «Закон нні па тэме «Закон заха
захавання энергіі»
вання энергіі»; рашэнне
задач

Рашэнне задач 1—3.
[4], с. 101—103.
Падрыхтоўка да ла
бараторнай работы
«Праверка закону
захавання механі
чнай энергіі»
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Лабараторная рабо
та № 12 «Праверка
закону захавання
механічнай энергіі»

Фарміраванне экспе
рыментальных умен
няў выконваць праве
рку закону захавання
механічнай энергіі і да
ваць ацэнку дакладнасці
атрыманага выніку

Работа з лабараторным [2]
абсталяваннем па праве
рцы захавання механі
чнай энергіі; правядзе
нне эксперыменталь
най ацэнкі хібнасці вы
мярэнняў; інтэрвальны
запіс выніку вымярэн
няў

Паўтарэнне галоў
ных вывадаў да
§ 33—36.
Складанне і рашэ
нне аўтарскай зада
чы па тэме «Закон
захавання энергіі»
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Абагульненне і сі
стэматызацыя ведаў
па раздзеле «Зако
ны захавання»

Вызначэнне лагічных
сувязяў паміж вучэбны
мі элементамі раздзела
«Законы захавання»;
паглыбленне практы
чных уменняў і навыкаў
рашэння разліковых,
графічных, якасных за
дач па гэтай тэме

Запаўненне табліцы [1], [3]
параўнання імпульсу
і энергіі цела і сістэмы
цел; рашэнне камбіна
ваных задач

Падрыхтоўка да
кантрольнай рабо
ты, рашэнне рэпе
тыцыйнай кант
рольнай работы
(не менш за тры
задачы на выбар).
[4], с. 106, 107
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Заканчэнне
1

2

3

4
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Кантрольная работа Дыягностыка ўзроўню
№ 4 па раздзеле «За вучэбных дасягненняў
коны захавання»
вучняў па раздзеле «За
коны захавання»

84

Выніковыя заняткі

5

6

7

Рашэнне якасных, графі
чных, разліковых задач.
Праверка ўзроўню сваіх
вучэбных дасягненняў

Рэзерв — 3 г
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