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Мэта: абагульненне і сістэматызацыя ведаў пра састаў і ўласцівасці 

солей, развіццё ўяўлення аб важнейшых спосабах атрымання і 

прымянення солей 

 

Задачы: 

1. Сістэматызаваць веды аб важнейшых класах неарганічных 

злучэнняў; пазнаёміць са спосабамі атрымання солей і іх 

прымяненнем на прыкладзе міжпрадметных сувязей хіміі, 

біялогіі і геаграфіі. 

2. Развіваць ўменні класікаваць рэчывы, запісваць і чытаць 

хімічныя формулы, складаць ураўненні хімічных рэакцый; 

садзейнічаць развіццю асноўных прадметных кампетэнцый: 

уменню аналізаваць, назіраць, ажыццяўляць самакантроль і 

рабіць вынікі. 

3. Садзейнічаць выхаванню здаровага інтарэсу да прадмета, 

выхаванне патрыятызму, фарміраванню экалагічных ведаў 

(абазначыць экалагічныя праблемы здабычы і перапрацоўкі 

солей), развіццю камунікатыўных уменняў 

 

Абсталяванне: камп’ютар, мультымедыйная прэзентацыя, 

відэафрагменты, раздатачны матэрыял. 

 

Патрабаванні да ўзроўня падрыхтаванасці вучняў: 

Вучні павінны ведаць: экалагічныя праблемы атрымання солей. 

Вучні павінны ўмець: 

называць: выжнейшыя спосабы атрымання солей; 

вызначаць: тыпы хімічных рэакцый, якія выкарыстоўваюцца 

для атрымання солей; 

складаць: ураўненні хімічных рэакцый атрымання солей; 

аналізаваць: вучэбную інфармацыю, атрыманную пры 

вывучэнні хімічных уласцівастей аксідаў, кіслот і асноў; 

прымяняць: вучэбную інфармацыю пры характарыстыцы 

спосабаў атрыманння солей. 

 

Тып урока: камбінаваны з выкарыстаннем міжпрадметных 

сувязей па біялогіі, хіміі і геаграфіі. 

 

 

 



Ход урока 
 

1. Арганізацыйна-матывацыйны этап 

 

1.1. Арганізацыйны момант 

Прывітанне. Натаўнік правярае гатоўнасць вучняў да 

ўроку. Запрашае да сумеснай дзейнсці на ўроку. 

- Добры день. Рада бачыць вас у добрым настроі, жадаю 

цікавай і плённай працы. 

1.2. Матывацыйны этап: 

- Сёння на ўроку мы знойдзем адну з агульных кропак 

судакранання паміж навукамі: хіміяй, біялогіяй і 

геаграфіяй. 

(Слайд1) Па-гэтаму эпіграфам да нашага 

ўроку я ўзяла словы нямецкага педагога “Не ў колькасці 

ведаў заключаецца адукацыя, а ў поўным разуменні і 

ўмелым прымяненні таго, што ведаеш” 

1.3. Хімічная размінка ў выглядзе актуалізацыі ведаў: 

Правядзем хімічную размінку, успомнім, што мы ўжо 

даведаліся. 

- Якую тэму мы зараз вывучаем? (асноўня класы 

неарганічных рэчываў) 

- Якія класы неарганічых рэчываў мы ведаем? (аксіды, 

кіслоты, асновы, солі) 

- (Слайд 2) Размяркуйце дадзеныя рэчывы па класах (Дзяніс 

выконвае каля дошкі) +(Слайд кантроль 3) 

- Па якому плану мы вывучалі кожны клас злучэнняў? 

(састаў, будова, класіфікацыя, уласцівасці, атрыманне і 

прымяненне) 

- Якія злучэнні вы вывучалі дома? (солі) 

- А што мы ўжо ведаем аб солях? (састаў солей, назвы 

солей, фізічныяі хімічныя ўласцівасці) 

- (Слайд 4) Выканайце практыкаванне: скласці формулы 

солей: фасфату калію, карбанату магнію, нітрату медзі(ІІ), 

хларыду калію і сілікату натрыю 

 

Праверым свае веды з выкарыстаннем (слайда5) 

 

1.4. Фармуліраванне мэты ўрока: 

- Як вы думаеце, што ж мы сягодня будзем вывучаць на 

ўроку, што звязвае біялогію і хімію і геаграфію? (Солі) 



(Слайд 6) Запішыце тэму ўрока “Атрыманне солей”. 

Давайце паспрабуем сфармуліраваць мэту і задачы ўрока. 

(Адказы вучняў карэктыруюцца настаўнікам) 

Разгледзіць асноўныя спосабы атрымання солей, значэнне 

солей у прыродзе і жыцці чалавека, вызначыць асноўныя 

экалагічныя праблемы здабычы і перапрацоўкі солей. 

 

2. Аперацыйна-пазнавальны 

 

Працаваць мы будзем па наступнаму плану (Слайд7) 

- Асноўныя спосабы атрымання солей. 

- Солі ў прыродзе і паўсядзённым жыцці чалавека. 

- Экалагічныя праблемы здабычы і перапрацоўкі солей. 

 

Многія з солей, якія знаходзяць практычнае прымяненне, атрымліваюць 

на хімічных прадпрыемствах. 

З рэакцыямі ўтварэння некаторых солей мы ўжо сустракаліся пры 

вывучэнні хімічных уласцівасцей аксідаў, кіслот, асноў і солей. Вам 

неабходна сістэматызаваць свае веды. 

(разгледзіць асноўныя спосабы атрымання солей, адразу ж 

удакладняем тып хімічнай рэакцыі) 

 

2.1. (Слайд 8) Узаемадзеянне металаў з неметаламі 

Многія металы ўступаюць у хімічныя рэакцыі з найбольш 

актыўнымі неметаламі – хлорам, бромам, ёдам, а таксама серай 

 

(хларыды, сульфіды, рэакцыі злучэння) 

2.2. (Слайд 9) Узаемадзеянне асноўных аксідаў з кіслотнымі 

аксідамі 

- Многія солі кіслародазмяшчалных кіслот утвараюцца ў 

выніку рэакцый асноўных аксідаў з кіслотнымі аксідамі, 

напрыклад. 

 

2.3. (Слайд 10) Узаемадзеянне асноўных аксідаў з кіслотамі 



Важным спосабам атрымання солей з’яўляецца ўзаемадзеянне 

асноўных аксідаў з бескіслароднымі і кіслародазмяшчальнымі 

кіслотамі. 

 

2.4. (Слайд 11) Узаемадзеянне кіслотных аксідаў са 

шчолачамі 

Солі кіслародзмяшчальных кіслот можна атрымаць 

узаемадзеяннем кіслотных аксідаў са шчолачамі: (відэоролік) 

 

2.5. (Слайд 12) Узаемадзеянне солей з кіслотамі 

Солі ўтвараюцца таксама ў выніку ўзаемадзеяння солей з 

кіслотамі, калі адзін з прадуктаў рэакцыі вылучаецца ў выглядзе 

асадку або газу.  

  

2.6. (Слайд 13) Узаемадзеянне солей са шчолачамі 

Адным са спосабаў атрымання солей з’яўляецца ўзаемадзеянне 

солей са шчолачамі. Пры гэтым адзін або абодва прадукты рэакцыі 

вылучаюцца ў выглядзе асадку. 

 

2.7. (Слайд 14) Узаемадзеянне солей з металамі 

Солі ўтвараюцца таксама ў выніку ўзаемадзеяння металаў з 

солямі. Пры якім выпадку? (больш актыўны метал выцясняе менш 

актыўныя металы): 

 

2.8. (Слайд 15) Абагульніць усё вышэй сказанае можна ў 

выглядзе табліцы. (я вам раздам такую таблічку-падказку) 

 

Фізкультхвілінка. 

 

- Засядзеліся давайце ўстанем, паднімем рукі ўгору, 

пацягнемся, нагнемся і … заглянем пад парту. Што вы там 

знайшлі. Лісткі з формуламі. Што гэта за клас злучэнняў? 

(Солі). На якія дзве вялікія групы дзеляцца солі? 

(растваральныя і нерастваральныя). Хутка адкажыце да 

якой групы адносіца ваша соль і назавіце яе. 

Сядайце. 

 



 

2.9. А зараз вы выканаеце заданне №2 з падручніка. Вы 

можаце карыстацца інфармацыяй падручніка параграф 21. 

Я вам прапаную аб’яднацца ў групы для выканання 

задання. 

(деці выконваюць заданне №2 на с. 100) 

 

Пасля гэтага каметыруюць заданне, запісваюць ураўненні на 

дошцы. 

 

(Слайд 16) Солі ў прыродзе і паўсядзённым жыцці чалавека. (Вучань 

выступае з падрыхтаваным паведамленнем) 

 

- Як ужо расказваў нам Дзіма залежы вапняку і мелу 

знаходзяцца на дне акіянаў і мораў. Часткова яны 

ўтварыліся з ракавін марскіх жывёл. 

 

(Слайд 17)Відыяфрагмент аб сталактытах і сталагмітах 

(дадатак) 

 

- (Слайд 18) Наземныя жывёлы будуюць свае шкілеты з 

іншай солі, у склад якой уваходзяць атамы кальцыю і 

кіслотныя астаткі фосфарнай кіслаты. Гэта соль фасфат 

кальцыю – аснова мінеральных фасфарытаў і апатытаў, з 

якой атрымліваюць неабходныя для сельскай гаспадаркі 

фосфарныя ўгнаенні.  

 

- (слайд 19) Вучоныя лічаць, что мільёны гадоў назад 

жыццё зарадзілася ў першасным Сусветным акіяне. У ім 

жывыя арганізмы атрымлівалі солі, NаСІ – адзіная 

мінеральнае сыр’ё, якое чалаве выкарыстоўвае ў ежу ў 

чыстым выглядзе. З пункту погляду біялогіі, хларыд 

натрыю актыўна ўдзельнічае ў мінеральным абмене 

арганізма жывёл і чалавека. Ён змяшчаецца ў крыві, 

стрававальным соку.  За год чалавек з’ядае 5-7 кг солі. 

Хларыд натрыю стымулюе абмен рэчываў, рост валасоў, 

надае бадзёрасуь і сілу. Яго недахоп у арганізме выклікае 

млявасуь, страту прытомнасці, парушэнне работы сэрца, 

зніжэнне апетыту, памяншэнне вады ў крыві і органах, 



скарачэнне выдзялення стрававальнага соку. Пры 

ўжыванні 10-кратнага лішку солі яна ператвараецца ў яд. 

 

 

- Каменная соль адносіцца да важнейшых карысных 

выкапняў Беларусі (Слайд 20) 

 

- Скажыце калі ласка, дзе здабываюцца калійныя солі ў 

Беларусі? Яе рэсурсы, прыўрочаныя да дэвонскіх солевы 

тоўшчаў Прыпяцкага прагібу, практычна не 

вычарпальныя. 

 

 (Слайд 21) У межах Прыпяцкага прагібу выяўлена два 

буйных месцазнаходжання калійных солей: Старобінскае і 

Петрыкаўскае. 

(слайд 22) Сумарныя запасы калійных солей у Беларусі 

складаюць каля 80 млд.т, а разведаныя – больш за 2,2 

млд.т. У межах Прыпяцкага прагібу соленосныя 

адкладанні займаюць плошчу больш за 26 тыс. км2. 

 

Экалагічныя праблемы здабычы солей 

Але не ўсё так проста калі гаварыць пра здабычу солей. 

Разгледзім экалагічныя праблемы здабычы і перапрацоўкі 

солей. (Паведамленне) 

(Слайд 23) Паведамленне Паліны 

Акрамя гэтага: у шахтах здараюцца абвалы, назіраецца 

прасадка зямной паверхні. 

 

(слайд 24) Занітрачванне 

 

Вы ўжо разумееце, што солі адыгрываюць велізарнае 

значэнне ў жыцці чалавека і абысціся без іх мы не можам. 

Але чалавек павінен не забываць (разумець), аб часта 

пагубнай сваёй дзейнасці на навакольнае асяроддзе. І 

павінен пазбягагэтага, ці мінімалізаваць. 

 

3. Кантрольна-карэкцыйны і рэфлексіўны 

 

3.1. А зараз я прапаную прайсці web-квэст. Гэта для вас з’ява 

не новая. Вам трэба вызваліцца з закрытага памяшкання, 

на дзвярах якога кодавы замок. Код можна вызначыць пры 

дапамозе лічбаў якія вы атрымаеце пры выкананні 



заданняў-падсказак. Удакладненне: адказ першага задання 

указываецца ў %, адказ 5 задання прыводзім да цэлага 

ліку. Калі што не зразумела, можна звяртацца дамяне. 

(квэст створаны пры дапамозе рэсурса Learnis.ru 

№273158) 

 

3.2. Выстаўленне адзнак 

 

3.3. Дамашняе заданне: параграф 21, заданне 3,6 

3.4. Рэфлексія: А зараз я прапаную вам закончыць выказванне: 

”За чарговыя 45 хвілін майго адзінага і каштоўнага жыцця 

я даведаўся, што….” 

(Слайд 25) 

 


