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ФІЗ І К А

Г Л А В А  1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

1.	Вучэбная	праграма	па	вучэбным	прадмеце	«Фізіка»	(далей	—	
вучэбная	праграма)	прызначана	для	ажыццяўлення	вывучэння	на	
базавым	 узроўні	 гэтага	 вучэбнага	 прадмета	 ў	 XI	 класе	 ўстаноў	
адукацыі,	 якія	 рэалізуюць	 адукацыйныя	 праграмы	 агульнай	
сярэдняй	адукацыі.

2.	Дадзеная	вучэбная	праграма	разлічана	на	70	гадзін	(2	гадзіны		
на	 тыдзень).

У	дадзенай	вучэбнай	праграме	 змест	 вучэбнага	прадмета	«Фі-
зіка»	 ў	 XI	 класе,	 асноўныя	 патрабаванні	 да	 вынікаў	 вучэбнай	
дзейнасці	 вучняў	 па	 фізіцы,	 канцэнтруючыся	 па	 змястоўных	
лініях	 (фізічныя	 метады	 даследавання	 з’яў	 прыроды,	 фізічныя	
аб’екты	 і	 заканамернасці	 ўзаемадзеяння	 паміж	 імі,	 фізічныя		
аспекты	жыццядзейнасці	чалавека),	падзелены	па	тэмах	на	асно	-	
ве	 	 фізічных	 	 тэорый:	 	 электрамагнітнай,	 	 хвалевай,	 	 квантава-	
механічнай.

Колькасць	 вучэбных	 гадзін,	 адведзеных	 у	 главе	 2	 дадзенай	
вучэбнай	праграмы	на	вывучэнне	зместу	адпаведнай	тэмы,	з’яўля-
ецца	 прыкладнай	 і	 залежыць	 ад	 пераваг	 настаўніка	 ў	 выбары	
педа	гагічна	 абгрунтаваных	 метадаў	 навучання	 і	 выхавання.	 На-
стаўнік	мае	права	пераразмеркаваць	колькасць	гадзін	на	вывучэнне	
тэм	у	межах	70	 гадзін.

3.	Мэты:
zz фарміраванне	 ўяўленняў	 пра	 сучасную	 прыродазнаўчана-
вуковую	карціну	свету;	успрымання	фізікі	як	элемента	агуль-
началавечай	культуры;	павагі	да	творцаў	навукі	і	тэхнікі;
zz засваенне	 асноўных	 метадаў	 навуковага	 даследавання,	 фі-
зічных	законаў,	тэорый,	разуменне	адзінства	будовы	матэрыі	
і	 невычарпальнасці	 працэсу	 яе	 пазнання,	 ролі	 практыкі	 ў	
пазнанні	фізічных	з’яў	і	законаў;
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zz усведамленне	ролі	фізікі	і	навуковых	даследаванняў	у	жыцці	
грамадства,	узаемасувязі	развіцця	фізікі,	грамадства,	тэхнікі,	
тэхналогій,	іншых	навук;
zz развіццё	аналітычнага	мыслення,	творчых	здольнасцей,	усвя-
домленых	матываў	вучэння;
zz выхаванне	эстэтычнага	ўспрымання	навакольнага	свету,	пе-
ракананасці	ў	магчымасці	пазнання	прыроды,	неабходнасці	
разумнага	 выкарыстання	 дасягненняў	 навукі	 і	 тэхналогій	
для	далейшага	развіцця	грамадства,	захавання	навакольнага	
асяроддзя.

4.	Задачы:
zz развіццё	 ўяўленняў	 пра	 фізіку	 як	 форму	 апісання	 і	 метад	
навуковага	пазнання	навакольнага	свету;	уклад	(дасягненні)	
беларускіх	вучоных	у	галіну	фізічнай	оптыкі,	спектраскапіі	і	
квантавай	электронікі,	тэарэтычнай	і	ядзернай	фізікі,	фізікі	
элементарных	часціц;
zz разуменне	матэрыяльнага	адзінства	свету	і	невычарпальнасці	
працэсу	яго	пазнання,	ролі	практыкі	ў	вывучэнні	фізічных	
з’яў	і	законаў;
zz засваенне	 ведаў	 пра	 фундаментальныя	 фізічныя	 законы	 і	
прынцыпы	электрадынамікі,	квантавай	фізікі,	якія	ляжаць	
у	аснове	фізічнай	карціны	свету;	найбольш	важныя	адкрыц-
ці,	што	 аказалі	 вызначальны	 ўплыў	 на	 развіццё	 тэхнікі	 і	
тэхналогій;
zz стварэнне	ўмоў	для	правядзення	фізічнага	эксперымента;
zz засваенне	спосабаў	інтэлектуальнай	дзейнасці,	характэрных	
для	фізікі,	 логікі	 навуковага	 пазнання:	 ад	 з’яў	 і	фактаў	 да	
мадэлей	і	гіпотэз,	далей	да	вывадаў,	законаў,	тэорый,	іх	пра-
веркі	і	прымянення;	метадаў	і	алгарытмаў	рашэння	задач;
zz авалоданне	 сукупнасцю	 спосабаў	 навучальных	 дзеянняў,	
якія	 забяспечваюць	 здольнасць	 да	 самастойнага	 засваення	
новых	 ведаў	 і	 ўменняў	 (уключаючы	 і	 арганізацыю	 гэтага	
працэсу),	 эфектыўнага	 вырашэння	рознага	 роду	жыццёвых	
задач,	на	аснове	якіх	працягваецца	фарміраванне	і	развіццё	
адукацыйных	кампетэнцый	вучняў,	у	тым	ліку	спецыфічнай	
для	фізікі	эксперыментальна-даследчай	кампетэнцыі;
zz усведамленне	 вучнямі	 значнасці	фізічных	 ведаў	 незалежна	
ад	 іх	прафесійнай	дзейнасці	ў	будучыні,	каштоўнасці	наву-
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ковых	адкрыццяў	і	метадаў	пазнання,	творчай	стваральнай	
дзейнасці,	адукацыі	на	працягу	ўсяго	жыцця.

5.	Формы,	метады	і	сродкі	навучання	і	выхавання	вызначаюцца	
настаўнікам,	 улічваючы,	 што	 сістэмаўтваральнымі	 фактарамі	
навуковых	ведаў	з’яўляюцца	фундаментальныя	фізічныя	тэорыі,	
элементы	 сучаснай	 фізічнай	 карціны	 свету,	 эмпірычныя	 і	 тэарэ-
тычныя	метады	вывучэння	прыроды.

Рэкамендуецца	выкарыстоўваць	сістэмна-дзейнасны,	кампетэн-
тнасны,	 асобасна	 арыентаваны	 падыходы	 да	 працэсу	 вывучэння	
вучнямі	зместу	вучэбнага	прадмета	«Фізіка»,	надаючы	асаблівую	
ўвагу	 арганізацыі	 іх	 актыўнай	 рознабаковай,	 у	 максімальнай	
ступені	 самастойнай	вучэбна-пазнавальнай	дзейнасці.

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	вучняў.

Франтальныя	 лабараторныя	 работы	 арганізуюцца	 для	 разу-
мення	вучнямі	сутнасці	фізічных	з’яў	і	законаў,	якія	даследуюцца,	
набыцця	 навыкаў	 самастойнай	 працы	 з	 фізічнымі	 прыборамі	 і	
абсталяваннем,	 самастойнага	 правядзення	 вымярэнняў	 фізічных	
велічынь,	асэнсавання	атрыманых	вынікаў,	ацэньвання	іх	да	клад-
насці.

У	працэсе	вывучэння	зместу	вучэбнага	прадмета	«Фізіка»	асаб-
лівае	месца	 адводзіцца	 рашэнню	 задач,	 арганізацыі	праектна-да-
следчай	дзейнасці,	узаемасувязі	паміж	фізікай	і	іншымі	прырода-
знаўчымі	навукамі.

Формы,	метады	і	сродкі	навучання	і	выхавання,	спосабы	дзей-
насці	 вучняў	 рэкамендуецца	 таксама	 вызначаць	 з	 улікам	 здоль-
насцей,	 інтарэсаў,	 прафесійных	 намераў,	 пазнавальных	 магчы-
масцей	вучняў.

6.	Чаканыя	 вынікі	 вывучэння	 зместу	 вучэбнага	 прадмета	
«Фізі	ка»	на	 III	 ступені	 агульнай	 сярэдняй	адукацыі:

6.1.	 асобасныя:
zz зацікаўленасць	у	навуковых	ведах	пра	ўпарадкаванне	свету	
і	грамадства;
zz павага	да	творцаў	навукі	і	тэхнікі,	бачанне	навукі	як	элемента	
агульначалавечай	культуры;
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zz усведамленне	значнасці	валодання	дакладнай	інфармацыяй	
аб	перадавых	дасягненнях	і	адкрыццях	сусветнай	і	айчыннай	
навукі;
zz свядомае	 стаўленне	 да	 бесперапыннай	 адукацыі	 як	 умовы	
паспяховай	прафесійнай	і	сацыяльна	значнай	дзейнасці;
zz усведамленне	значнасці	беражлівых	адносін	да	навакольнага	
асяроддзя	і	прыродакарыстання;
zz разуменне	адказнасці	за	стан	прыродных	рэсурсаў	і	разумнае	
прыродакарыстанне;

6.2.	метапрадметныя:
zz асваенне	 розных	 відаў	 вучэбнай	 дзейнасці	 (праца	 ў	 пары	 і	
групе	пры	рашэнні	задач,	правядзенні	эксперымента	і	выка-
нанні	даследчых	заданняў;	вядзенне	дыскусіі;	аргументацыя	
сваёй	пазіцыі	і	інш.);
zz развіццё	ўніверсальных	вучэбных	дзеянняў	(рэгулятыўных,	
вучэбна-пазнавальных,	камунікатыўных)	сродкамі	фізікі;
zz кіраванне	сваёй	пазнавальнай	дзейнасцю;
zz развіццё	ўменняў	працаваць	з	інфармацыяй,	вылучаць	у	ёй	
галоўнае;	адрозніваць	істотныя	прыкметы	з’яў	і	велічынь	ад	
неістотных;	бачыць	некалькі	варыянтаў	вырашэння	прабле-
мы,	выбіраць	найбольш	аптымальны	варыянт;

6.3.	прадметныя:
zz сфарміраванасць	 уяўленняў	 пра	 аб’ектыўнасць	 прырода-
знаўчанавуковых	ведаў;	сістэмаўтваральную	ролю	фізікі	для	
развіцця	іншых	прыродазнаўчых	навук,	тэхнікі	і	тэхналогій;	
навуковага	светапогляду	як	выніку	вывучэння	асноў	будовы	
матэрыі	і	заканамернасцей	фізічных	з’яў;
zz набыццё	вопыту	прымянення	навуковых	метадаў	пазнання,	
назірання	фізічных	з’яў,	правядзення	доследаў,	простых	экс-
перыментальных	даследаванняў,	выканання	прамых	і	ўскос-
ных	вымярэнняў	з	выкарыстаннем	вымяральных	прыбораў;	
разуменне	наяўнасці	хібнасцей	любых	вымярэнняў;
zz усведамленне	эфектыўнасці	прымянення	дасягненняў	фізікі	
і	тэхналогій	у	мэтах	рацыянальнага	прыродакарыстання;
zz сфарміраванасць	уяўленняў	пра	рацыянальнае	выкарыстанне	
прыродных	 рэсурсаў	 і	 энергіі,	 забруджванне	 навакольнага	
асяроддзя	як	выніку	работы	машын	і	механізмаў;
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zz сфарміраванасць	уменняў	прагназаваць,	аналізаваць	і	ацэнь-
ваць	наступствы	 бытавой	 і	 вытворчай	 дзейнасці	 чалавека	 з	
пазіцыі	экалагічнай	бяспекі.

7.	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,	вызначанымі	ў	главе	2	дадзенай	вучэб-
най	праграмы,	і	на	гэтай	аснове	карэкціроўка	вучэбна-пазнаваль-
най	дзейнасці	 вучняў.

Кантрольныя работы	 (чатыры)	 у	 XI	 класе	 праводзяцца	 па	
наступных	тэмах:	«Механічныя	ваганні	і	хвалі»;	«Электрамагніт-
ныя	ваганні	 і	 хвалі»;	 «Оптыка»;	 «Квантавая	фізіка».

Г Л А В А  2

ЗМЕСТ ВУЧЭБНАГА ПРАДМЕТА. АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

ВАГАННІ І ХВАЛІ

Т э м а  1. Механічныя ваганні і хвалі (15 гадзін)

Вагальны	 рух.	 Гарманічныя	 ваганні.	 Амплітуда,	 перыяд,	
часта	та,	фаза	 ваганняў.	

Ураўненне	 гарманічных	ваганняў.
Спружынны	 і	матэматычны	маятнікі.
Пераўтварэнні	 энергіі	пры	гарманічных	ваганнях.	Свабодныя	

і	 вымушаныя	ваганні.	Рэзананс.
Распаўсюджванне	ваганняў	у	пругкім	асяроддзі.	Хвалі.	Хвалевы	

фронт.	Частата,	даўжыня,	 скорасць	распаўсюджвання	хвалі	 і	 су-
вязь	паміж	 імі.

Гукавыя	хвалі	 і	 іх	прымяненне.

Франтальныя лабараторныя работы
1.	Вывучэнне	 ваганняў	 грузу	на	нітцы.
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2.	Вымярэнне	 паскарэння	 свабоднага	 падзення	 з	 дапамогай	
матэматычнага	маятніка.

3.	Вымярэнне	пругкасці	спружыны	на	аснове	заканамернасцей	
ваганняў	 спружыннага	маятніка.

Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі:
1)	 ваганні	цела	на	нітцы	 і	 спружыне;
2)	кінематычная	мадэль	 гарманічных	ваганняў;
3)	залежнасць	перыяду	гарманічных	ваганняў	матэматычнага	

маятніка	 ад	яго	 даўжыні;
4)	 вымушаныя	ваганні;
5)	 рэзананс;
6)	утварэнне	і	распаўсюджванне	папярочных	і	падоўжных	хваль;
вагальнае	цела	як	крыніца	 гуку	 (камертон);
7)	 залежнасць	 гучнасці	 гуку	 ад	 амплітуды	ваганняў;
8)	 залежнасць	 вышыні	 тону	 ад	частаты	ваганняў.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
м	 е	ц	 ь	 	 у	 я	 ў	л	 е	н	н	 е:
z� пра	фізічнае	паняцце:	хвалевы	рух;
z� фізічныя	мадэлі:	матэматычны	і	спружынны	маятнікі;	папя-
рочная	і	падоўжная	хвалі;
z� фізічныя	з’явы:	хвалевы	рух,	хвалі,	гукавая	хваля;

в	 е	 д	 а	ц	 ь	 /	 р	 а	 з	 у	м	 е	ц	 ь:
z� сэнс	фізічных	паняццяў	і	з’яў:	свабодныя ваганні, гарманіч
ныя ваганні, амплітуда, перыяд, частата, фаза ваганняў, 
вымушаныя ваганні, рэзананс, даўжыня хвалі, скорасць рас
паўсюджвання хвалі;

у	 м	 е	 ц	 ь	 	 апісваць/тлумачыць	 фізічныя	 з’явы:	 механічныя	
ваганні,	 рэзананс;	

в	 а	 л	 о	 д	 а	ц	 ь:
z� эксперыментальнымі	ўменнямі:	вызначаць	перыяд	ваганняў;
z� практычнымі	 ўменнямі:	 рашаць	 якасныя,	 графічныя,	 раз-
ліковыя	задачы	пры	апісанні	гарманічных	ваганняў	і	хваль.	
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Т э м а  2. Электрамагнітныя ваганні і хвалі (10 гадзін)

Вагальны	контур.	Свабодныя	электрамагнітныя	ваганні	ў	кон-
туры.	Формула	Томсана.	Пераўтварэнні	энергіі	ў	вагальным	кон-
туры.

Пераменны	 электрычны	ток.
Трансфарматар.	 Вытворчасць,	 перадача	 і	 спажыванне	 элек-

трычнай	энергіі.	Экалагічныя	праблемы	вытворчасці	электрычнай	
энергіі.

Электрамагнітныя	хвалі	і	іх	уласцівасці.	Шкала	электрамагніт-
ных	хваль.	Уздзеянне	электрамагнітнага	выпраменьвання	на	жы-
выя	арганізмы.

Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі:
1)	 электрамагнітныя	ваганні;
2)	залежнасць	частаты	электрамагнітных	ваганняў	ад	электра-

ёмістасці	 і	 індуктыўнасці	контуру;
3)	 атрыманне	 пераменнага	 току	 пры	 вярчэнні	 праводзячага	

вітка	ў	магнітным	полі;
4)	 асцылаграмы	пераменнага	 току;
5)	перадача	 электрычнай	 энергіі	 на	 адлегласць;
6)	 трансфарматар;
7)	 выпраменьванне	 і	 прыём	 электрамагнітных	хваль;
8)	 уласцівасці	 электрамагнітных	хваль.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
м	 е	ц	 ь	 	 у	 я	 ў	л	 е	н	н	 е:
z� пра	шкалу	электрамагнітных	хваль;	
z� прызначэнне	трансфарматараў;
z� шляхі	 развіцця	 электраэнергетыкі	 і	 экалагічныя	 праблемы	
вытворчасці	электраэнергіі;

в	 е	 д	 а	ц	 ь	 /	 р	 а	 з	 у	м	 е	ц	 ь:	
z� сэнс	фізічных	паняццяў:	вагальны контур, свабодныя элек
трамагнітныя ваганні, пераменны электрычны ток, ско
расць распаўсюджвання электрамагнітнай хвалі;

у	м	е	ц	ь		апісваць/тлумачыць	фізічныя	з’явы:	электрамагніт
ныя ваганні, пераменны электрычны ток, электрамагнітныя хвалі;
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в	 а	 л	 о	 д	 а	 ц	 ь	 	 практычнымі	 ўменнямі:	 рашаць якасныя, 
графічныя, разліковыя задачы на вызначэнне перыяду і энерге
тычных характарыстык электрамагнітных ваганняў, харак
тарыстык электрамагнітных хваль.

Тэма 3. Оптыка (17 гадзін)

Электрамагнітная	прырода	 святла.
Інтэрферэнцыя	 святла.
Прынцып	Гюйгенса	—	Фрэнеля.	Дыфракцыя	святла.	Дыфрак-

цыйная	рашотка.
Закон	 адбіцця	 святла.	Сферычныя	люстэркі.
Закон	 праламлення	 святла.	 Паказчык	 праламлення.	 Поўнае	

адбіццё.
Формула	 тонкай	лінзы.	Аптычныя	прыборы.

Франтальныя лабараторныя работы:
4.	 Вымярэнне	 даўжыні	 светлавой	 хвалі	 з	 дапамогай	 дыфрак-

цыйнай	рашоткі.
5.	Вымярэнне	паказчыка	праламлення	шкла.
6.	Вывучэнне	 тонкай	 збіральнай	лінзы.

Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі:
1)	 інтэрферэнцыя	 святла;
2)	 дыфракцыя	 святла;
3)	 атрыманне	 спектра	 з	 дапамогай	дыфракцыйнай	рашоткі;
4)	 закон	 адбіцця	 святла;	
5)	 закон	праламлення	 святла;	
6)	 поўнае	 адбіццё	 святла;
7)	 святлавод;
8)	 аптычныя	прыборы.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
м	 е	ц	 ь	 	 у	 я	 ў	л	 е	н	н	 е:
z� пра	электрамагнітную	прыроду	святла;
z� прынцып	Гюйгенса	—	Фрэнеля;
z� аптычныя	прыборы;
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z� уклад	беларускіх	вучоных	у	развіццё	фізічнай	оптыкі;
в	 е	 д	 а	ц	 ь	 /	 р	 а	 з	 у	м	 е	ц	 ь:
z� сэнс	фізічных	 паняццяў	 і	 з’яў:	кагерэнтнасць, інтэрферэн
цыя, дыфракцыя, паказчык праламлення;
z� сэнс	фізічных	законаў	 і	прынцыпаў:	 адбіцця	 і	праламлення	
святла;	умець	апісваць	і	тлумачыць	фізічныя	з’явы:	адбіццё,	
праламленне	святла,	інтэрферэнцыя,	дыфракцыя;

в	 а	 л	 о	 д	 а	ц	 ь:
z� эксперыментальнымі	 ўменнямі:	 вызначаць	 даўжыню	 хвалі	
бачнага	 святла,	 паказчык	 праламлення	 рэчыва,	 фокусную	
адлегласць	тонкай	збіральнай	лінзы;
z� практычнымі	 ўменнямі:	 рашаць	 якасныя,	 графічныя,	 раз-
ліковыя	 задачы	 на	 вызначэнне	 даўжыні	 светлавой	 хвалі,	
парадку	дыфракцыйных	максімумаў,	пабудову	ходу	 светла-
вых	праменяў	у	сферычных	люстэрках,	плоскапаралельных	
пласцінах;	 характарыстык	 відарысаў	 у	 люстэрках,	 тонкіх	
лін	зах	з	выкарыстаннем	законаў	прамалінейнага	распаўсюдж-
вання,	адбіцця	і	праламлення	святла,	формул	дыфракцыйнай	
рашоткі,	тонкай	лінзы.

Тэма 4. Асновы спецыяльнай тэорыі  
адноснасці (3 гадзіны)

Прынцып	адноснасці	Галілея	і	электрамагнітныя	з’явы.	Пасту-
латы	Эйнштэйна.	

Закон	узаемасувязі	масы	 і	 энергіі.	

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
м	 е	ц	 ь	 	 у	 я	 ў	л	 е	н	н	 е	 	 пра	пастулаты	Эйнштэйна;
в	 е	 д	 а	 ц	 ь	 /	 р	 а	 з	 у	 м	 е	 ц	 ь	 	 сэнс	 закону	 ўзаемасувязі	 масы	 і	

энергіі;
в	 а	 л	 о	 д	 а	 ц	 ь	 	 практычнымі	 ўменнямі:	 рашаць	 якасныя	 і	

разліковыя	 задачы	 на	 прымяненне	 закону	 ўзаемасувязі	 масы	 і	
энергіі.
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КВАНТАВАЯ ФІЗІКА

Тэма 5. Фатоны. Дзеянні святла (6 гадзін)

Фотаэфект.	Эксперыментальныя	законы	знешняга	фотаэфекту.	
Квантавая	 гіпотэза	Планка.

Фатон.	Ураўненне	Эйнштэйна	для	фотаэфекту.
Ціск	 святла.	Карпускулярна-хвалевы	дуалізм.

Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі:
1)	фотаэлектрычны	эфект;
2)	 законы	 знешняга	фотаэфекту;
3)	прыбор	 і	 дзеянне	фотарэле.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
м	 е	ц	 ь	 	 у	 я	 ў	л	 е	н	н	 е:
z� пра	цеплавое	выпраменьванне	і	квантавую	гіпотэзу	Планка;
z� прымяненне	фотаэфекту;
z� ціск	святла;
z� карпускулярна-хвалевы	дуалізм;

в	 е	 д	 а	ц	 ь	 /	 р	 а	 з	 у	м	 е	ц	 ь:
z� сэнс	фізічных	паняццяў:	фатон,	фотаэфект,	чырвоная	мяжа	
фотаэфекту,	работа	выхаду;
z� сэнс	закону	знешняга	фотаэфекту;

у	м	 е	ц	 ь	 	 тлумачыць	 з’яву	 знешняга	фотаэфекту;
в	а	л	о	д	а	ц	ь	 	практычнымі	ўменнямі:	рашаць	якасныя,	гра-

фічныя,	разліковыя	задачы	на	вызначэнне	энергіі	фатона,	чырво-
най	 мяжы	 фотаэфекту,	 затрымліваючага	 патэнцыялу,	 работы	
выхаду	 з	 выкарыстаннем	ураўнення	Эйнштэйна	для	фотаэфекту.

Т э м а  6. Фізіка атама (6 гадзін)

З’явы,	якія	пацвярджаюць	складаную	будову	атама.	Ядзерная	
мадэль	 атама.

Квантавыя	пастулаты	Бора.	
Выпраменьванне	 і	 паглынанне	 святла	 атамамі	 і	 малекуламі.	

Спектры	выпраменьвання	 і	 паглынання.
Лазеры.
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Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі:
1)	лінейчасты	 спектр	 выпраменьвання;
2)	 спектр	паглынання;
3)	мадэль	доследу	Рэзерфорда;
4)	 лазер.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
м	 е	ц	 ь	 	 у	 я	 ў	л	 е	н	н	 е:
z� пра	 фізічныя	мадэлі:	 ядзерная	 мадэль	 атама,	 мадэль	 атама	
вадароду	па	Бору;
z� дасягненні	беларускіх	вучоных	у	галіне	спектраскапіі	і	кван-
тавай	электронікі;

в	 е	 д	 а	ц	 ь	 /	 р	 а	 з	 у	м	 е	ц	 ь:
z� сэнс	фізічных	паняццяў:	асноўны	і	ўзбуджаны	энергетычныя	
станы	атама;
z� сэнс	пастулатаў	Бора;

у	 м	 е	 ц	 ь	 	 тлумачыць	 працэс	 выпраменьвання	 і	 паглынання	
энергіі	 атамам;

в	а	л	о	д	а	ц	ь	 	практычнымі	ўменнямі:	рашаць	якасныя	і	раз-
ліковыя	 задачы	 на	 вызначэнне	 частаты	 і	 даўжыні	 хвалі	 выпра-
меньвання	атама	пры	пераходзе	электрона	ў	атаме	з	аднаго	энер-
гетычнага	 стану	ў	 іншы.

Т э м а  7. Фізіка ядра. Элементарныя часціцы (11 гадзін)

Пратонна-нейтронная	мадэль	 будовы	ядра	 атама.
Энергія	 сувязі	 ядра	 атама.
Ядзерныя	 рэакцыі.	 Законы	 захавання	 ў	 ядзерных	 рэакцыях.	

Радыеактыўнасць.	 Закон	 радыеактыўнага	 распаду.	Альфа-,	 бэта-	
радыеактыўнасць,	 гама-выпраменьванне.	 Уздзеянне	 іанізуючых	
выпраменьванняў	на	жывыя	арганізмы.

Дзяленне	цяжкіх	ядраў.	Ланцуговыя	ядзерныя	рэакцыі.	Ядзер	-	
ны	рэактар.	Рэакцыі	ядзернага	 сінтэзу.

Элементарныя	 часціцы	 і	 іх	 узаемадзеянні.	 Паскаральнікі	 за-
раджаных	часціц.

Дэманстрацыі, доследы, камп’ютарныя мадэлі:
1)	назіранне	трэкаў	у	камеры	Вільсана	(камп’ютарная	мадэль);
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2)	фатаграфіі	 трэкаў	 зараджаных	часціц;
3)	 ядзерны	рэактар.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучнi	павiнны:
м	 е	ц	 ь	 	 у	 я	 ў	л	 е	н	н	 е:
z� пра	рэакцыі	сінтэзу	ядраў;	
z� ядзерную	 энергетыку	 і	 экалагічныя	 праблемы	 яе	 выкары-
стання;
z� элементарныя	часціцы	і	іх	узаемадзеянні;
z� паскаральнікі	зараджаных	часціц;
z� дасягненні	 беларускіх	 вучоных	 у	 галіне	 ядзернай	 фізікі	 і	
фізікі	элементарных	часціц;

в	 е	 д	 а	ц	 ь/р	 а	 з	 у	м	 е	ц	 ь:
z� сэнс	фізічных	паняццяў:	пратоннанейтронная мадэль ядра, 
ядзерная рэакцыя, энергія сувязі, дэфект мас, перыяд паўрас
паду, ланцуговая ядзерная рэакцыя дзялення;
z� сэнс	 фізічных	 з’яў	 і	 працэсаў:	 радыеактыўнасць,	 радыеак-
тыўны	распад,	дзяленне	ядраў;
z� сэнс	фізічных	 законаў:	 радыеактыўнага	 распаду,	 захавання	
ў	ядзерных	рэакцыях;

в	 а	 л	 о	 д	 а	 ц	 ь	 	 практычнымі	 ўменнямі:	 рашаць	 якасныя	 і	
разліковыя	 задачы	на	 вызначэнне	прадуктаў	ядзерных	рэакцый,	
энергіі	сувязі	атамнага	ядра,	перыяду	паўраспаду	радыеактыўных	
рэчываў	з	выкарыстаннем	закону	захавання	электрычнага	зараду	
і	масавага	ліку,	формулы	ўзаемасувязі	масы	 і	 энергіі.

Т э м а  8. Адзіная фізічная карціна свету (2 гадзіны)

Сучасная	прыродазнаўчанавуковая	карціна	 свету.

АСНОЎНЫЯ ПАТРАБАВАННІ
ДА ВЫНІКАЎ ВУЧЭБНАЙ ДЗЕЙНАСЦІ ВУЧНЯЎ

Вучні	павінны	мець	уяўленне	пра	сучасную	прыродазнаўчана-
вуковую	карціну	 свету.




