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ТЭМА ЎРОКА: ПАНЯЦЦЕ ПРА КІСЛОТЫ.  

ПАНЯЦЦЕ ПРА ІНДЫКАТАРЫ 
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Тэма: Паняцце пра кіслоты. Паняцце пра індыкатары. 

Д.2.НПБП. Лаб. досл.3. НПБП  

Мэта: фарміраваць паняцці аб кіслотах  як складаных рэчывах, якія 

ўтрымліваюць вадарод, аб дзеянні кіслот на індыкатары. 

Задачы: 

прадоўжыць фарміраванне паняццяў аб хімічных рэчывах: увесці паняцце 

“кіслоты”, “індыкатары”; 

 стварыць умовы для эксперыментальнага азнаямлення з індыкатарамі, 

змяненнем іх афарбоўкі пад дзеяннем кіслот; 

развіваць уменні працаваць з хімічнымі рэактывамі, назіраць, аналізаваць, 

абагульняць, рабіць вывады. 

Абсталяванне і рэактывы: штатыў з прабіркамі, фільтравальная папера, 

універсальная індыкатарная папера, растворы сернай кіслаты, індыкатараў 

лакмуса і метыларанжа, саляная кіслата, канцэнтраваная серная кіслата, 

лучынка. 

Асноўныя патрабаванні да вынікаў вучэбнай дзейнасці вучняў 

Вучні павінны даваць азначэнні паняццям: кіслоты, індыкатар. 

Вучні павінны ўмець: 

Чытаць хімічныя формулы кіслот;  называць кіслоты (серная, азотная, 

фосфарная, вугальная, хлоравадародная). 

Вучні павінны ажыццяўляць  наступныя віды дзейнасці: 

Запісваць формулы кіслот (сернай, салянай, азотнай, фосфарнай, 

вугальнай). 

Тып урока: урок вывучэння і першаснага замацавання новых ведаў 

Ход урока 

I.Арганізацыйны этап. Стварэнне сітуацыі поспеху 

Вось ужо звінеў званок, 

     Запрасіў нас на ўрок. 

     Добры дзень, я вас вітаю, 



        Да заняткаў запрашаю. 

    Хай занятак будзе плённым, 

     І цікавым і натхнёным. 

    Поспехаў я вам жадаю, 

         Калі што- я паспрыяю. 

II. Праверка ведаў (Слайд 2) Прыём “Правільныя і няправільныя 

сцвярджэнні”. Самаправерка ведаў 

1. Адна малекула вадароду мае абазначэнне Н. 

2. Космас, зоркі на 75% па масе складаюцца з вадароду. 

3. Генры Кавендзіш даў назву вадароду, якая паходзіць ад лацінскай 

назвы Hydrogenium , што паходзіць ад грэчаскіх слоў хідор – вада 

і генао – нараджаю. 

4. Пры павышанай тэмпературы і ціску вадарод пранікае праз сценкі 

металічнай пасудзіны. 

5. Адносная малекулярная маса вадароду роўна 2. 

6. Пры звычайных умовах вадарод рэагуе з кіслародам і хлорам, 

утвараючы складаныя рэчывы. 

7. Пры злучэнні вадароду з кіслародам утвараецца аксід вадароду. 

8. Вадарод уступае ў рэакцыю далучэння з аксідам медзі CuO. 

9. Вадарод выкарыстоўваецца ў якасці ракетнага і аўтамабільнага 

паліва. 

10. Вадарод газ жоўта-зялёнага колеру. 

Пытанне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Адказ           

 

Слайд 3. Самаправерка 

Пытанне 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Адказ - + - + + + + - + - 

III. Матывацыя і мэтапалаганне. Паглядзіце, калі ласка, на стол. Што 

агульнае паміж гэтымі прадметамі. Якім чынам яны адносяцца да нашага 

ўрока? (На стале знаходзяцца яблыкі, журавіны, лімоны, кока- кола, 

воцатная кіслата, ацэцілсаліцылавая і лімонная кіслата.  

IV. Актуалізацыя ведаў. Прыём “Скарбонка ведаў”. Што вы ведаеце аб 

кіслотах? 



 У старажытных грэкаў прадстаўленне аб кіслым смаку звязвалі перш за ўсё 

з водным растворам воцатнай кіслаты, які атрымоўвалі пры скісанні віна. З 

кіслотамі мы сустракаемся практычна кожны дзень. Для чаго 

выкарыстоўваецца воцатная кіслата? 

У шчаўі, кісліцы знаходзіцца шчаўевая кіслата. Плады цытрусавых багатыя 

лімоннай кіслатой, у яблыках прысутнічае яблычная кіслата.Слайд 4 

Слайд 5. Як вы думаеце , што агульнае паміж крапівой, мурашкамі і 

медузай? 

(Мурашыная кіслата, якая вызывае апёкі). 

Да 18 ст. вучоныя ведалі больш 10 кіслот, але не мелі паняцця аб іх саставе. 

Да кіслот у той час адносілі растворы рэчываў, якія мелі кіслы смак. Пазней 

было выяўлена, што кіслоты могуць быць горкімі, салодкімі, без смаку. 

Слайд 6. (Мэта ўрока)  

V. Інфармацыйна- пошукавы этап.  

1. Заданне 2. Дадзены пералік рэчываў: 

 H2SO4 ;  CaO;    HCI;    NO2 ;   H2SiO3 ; 

MnO;      FeO ;   H2CO3 ;   Fe2O3 ;   H3PO4. 

 Ваша задача: запісаць у слупок, вядомыя вам рэчывы, у другі слупок 

невядомыя.  

Дайце назвы вядомым рэчывам. 

 Да якога класа яны адносяцца? Слайд 7. 

2. Састаў кіслот. Паглядзіце на формулы кіслот. Што ў іх агульнае? 

Паняцце “кіслотны астатак”. Валентнасць кіслотнага астатку, яго 

вызначэнне(тлумачэнне настаўніка). Слайд 8 

3.Работа з табл.5. Састаў кіслот і іх назвы, с.134-135. Пазнаёмцеся з назвамі 

гэтых кіслот і назвамі кіслотнага астатку. 

4. Вывучэнне фізічных уласцівасцей кіслот. Правілы карыстання кіслотамі 

Слайд 9. Фізічныя ўласцівасці кіслот. Дэманстрацыя кіслот настаўнікам.  



Серная кіслата вядома з 10 ст., пры пакаёвай тэмпературы – гэта 

бясколерная масляністая вадкасць, без паху, амаль у 2 разы цяжэйшая за 

ваду. 

Слайд 10. Вугальная кіслата  

Слайд 11. Хлоравадародная кіслата (гістарычная назва – саляная) – гэта 

раствор газу хлоравадароду ў вадзе. Мае характэрны рэзкі пах. Большасць 

кіслот раствараецца ў вадзе. 

Слайд 12.  Меры засцярогі пры рабоце з кіслотамі.  

Дэманстрацыя. Дзеянне канцэнтраванай сернай кіслаты на лучынку. 

5. Пытанне. Якім чынам можна адрозніць кіслоты ад іншых рэчываў? 

Паняцце “індыкатары”.  Аднойчы англійскі хімік Роберт Бойль, вывучаючы 

ўласцівасці салянай кіслаты, купленай у Германіі, выпадкова яе праліў. 

Кроплі папалі на сіне-фіялетавыя пялёсткі фіялак. Праз некаторы час 

пялёсткі сталі ярка-чырвонымі. Гэта здзівіла Р.Бойля і ён правёў серыю 

даследаванняў з рознымі кіслотамі і рознымі кветкавымі раслінамі. Гэтыя 

рэчывы Роберт Бойль назваў “індыкатарамі”, што ў перакладзе з лацінскага 

азначала “указальнікі”. 

Слайд 13.Работа з тэкстам. Запіс у сшыткі паняцця “індыкатары”. Аналіз 

малюнкаў 87. Афарбоўка індыкатараў у вадзе. Мал.88. Афарбоўка 

індыкатараў у растворах кіслот. Табл.6. с.137 

Фізкультмінутка 

Час усім нам зараз устаць, 

Крыху костачкі размяць. 

Падымаемся высока,  

Закранулі мы аблокі. 

Хутка ветрык наляцеў, 

Замарозіць не паспеў. 

Адпачылі з табой трошкі, 



І за ведамі -у дарожку! 

6. Заданне . Выкананне лаб. доследу. Вызначэнне кіслот. НПБП 

І так, вы ўжо ведаеце, што такое “індыкатары”, як змяняецца колер 

індыкатараў пад дзеяннем кіслот. Але, што тэарэтычныя веды без 

эксперымента? 

Работа па варыянтах 1 в. Даследуе дзеянне салянай і сернай кіслот на 

метыларанж.  

2 в. Дзеянне салянай і сернай кіслот на лакмус.  

Абмеркаванне вынікаў работы. 

VI.Практычная частка 

Індывідуальнае заданне. Заданне 1. Суаднясіце назвы кіслот і іх формулы 

(работа на муцібордзе). Клас працуе з заданнем №4 вучэбнага дапаможніка 

(вусна) 

Заданне 2. Знайдзіце памылкі ў тэксце.  

Серная кіслата бясколерная, масляністая вадкасць, у 3 разы цяжэйшая за 

ваду, мае едкі пах, добра раствараецца ў вадзе. Вызывае апёкі. Каб 

прырыхтаваць разбаўлены раствор ваду льюць у кіслату. Работа на 

мульцібордзе) 

Заданне 3. Назавіце формулы кіслот, у састаў якіх уваходзяць кіслотныя 

астаткі (у дужках паказана іх валентнасць) :  

NO2 (I                          SO3 (II),                           MnO4 (I),  

 BO3 (III),                    Br (I ),                             SiO3  (II),  

CI (I),                          PO3 (III),                          CIO3 (I). 

Слайд 14. Якое правіла бяспекі парушых лабарант? 

Заданне 4. Праблемы і супярэчнасці. У сродках масавай інфармацыі, на 

тэлебачанні трансліруюць ролікі, якія прызываюць нас піць смачныя, 

газіраваныя напіткі: кока- колу, спрайт, адчуць іх асвяжаючае дзеянне. 



Чаму ж пасля прыёму гэтых напіткаў нам зноў хочацца піць? (меркаванні 

вучняў) 

Даведка. У складзе 1л напітку прысутнічае 18 лыжак цукру ці яго 

заменнікаў (яшчэ больш хочацца піць), вялікая колькасць вуглякіслага газу 

(адрыжка, уздуцце жывата), фарбавальнікі і кансерванты (нагрузка на 

сэрца, печань), фосфарная кіслата ( разбурэнне зубоў, язва страўніка), 

кафеін (бяссонніца, зморанасць). 

Ці варта часта ўжываць такія напіткі? 

VII. Падвядзенне вынікаў урока. 

VIII.Інфармацыя аб д/з. п. 22, з.2,4,8 

 IX.Рэфлексійны экран 

Прадоўжыце сказы 

Я даведаўся  …. 

Я навучыўся … 

Я зразумеў, што магу… 

Мне спадабалася… 

Для мяне стала новым… 

Мяне здзівіла… 

У мяне атрымалася (не атрымалася)… 

Мне захацелася… 

 

 

 

 

 

 


