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Temata plānojums pa stundām 

Skolotāja/-s: Elizabete Sirotina 

Mācību priekšmets: ķīmija 

Klase: 10.klase 

Temats: Ķīmisko procesu norise  

 

Stundas temats, 

stundu skaits 
Stundas SR 

Kas liecinās, ka skolēns  

rezultātu sasniedzis? 
Skolēna darbības stundā, lai  sasniegtu plānoto rezultātu 

Ķīmisko reakciju klasifikācija - 2 stundas 

Ķīmisko reakciju 

klasifikācija – 1. 

stunda 

 Prot klasificēt ķīmiskās 

reakcijas, izmantojot 
dažādas pazīmes 

 

 

 

 Nosaka ķīmiskās reakcijas 

veidu, balstoties uz vielu 

sastāva izmaiņām 

uzrakstītajos reakciju 

vienādojumos.  

 Saskata iespēju grupēt  un 

grupē reakcijas pēc elementu 

oksidēšanas pakāpju maiņas.  

 

 

 

 

 Salīdzina abas reakcijas un 

apvieno tās vienā reakcijas 

vienādojuma pierakstā. 

Skaidro, kas ir 

apgriezeniska reakcija, tiešā 

reakcija, pretējā reakcija.  

 

 Vēro  video https://www.youtube.com/watch?v=QosTxXeE6UM  

(1.) un skolotāja demonstrējumu (5) + eksperimentāli veic  

ķīmiskās reakcijas (2.,3., 4.) atbilstoši dotajai pārvērtību virknei: 

Na  Na2O  NaOH  Cu(OH)2  CuO  Cu  

 Novēro un skaidro reakciju pazīmes, raksta ķīmisko reakciju 

vienādojumus atbilstoši dotajai virknei. 

 

 

 

 Uzrakstītajiem reakciju vienādojumiem norāda elementu 

oksidēšanas pakāpes reakcijas izejvielās un produktos.  

Oksidēšanās–reducēšanās reakcijām raksta elektronu bilances 

vienādojumus, bet reakcijām, kurās kāda no izejvielām ir 

elektrolīts, raksta jonu un saīsinātos jonu vienādojumus.  

 

 Vēro videomateriālu par ogļskābās gāzes izmantošanu gāzēto 

dzērienu ražošanā un skolotāja demonstrējumu - gāzes 

izdalīšanos, atverot gāzētā dzēriena pudeli.  Raksta reakciju 
vienādojumus abiem procesiem 

https://www.youtube.com/watch?v=QosTxXeE6UM
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 Formulē pazīmes, pēc kurām 

varēja grupēt vērotās un 

veiktās ķīmiskās reakcijas. 

 

Ķīmisko reakciju 

klasifikācija – 

2.stunda 

 Salīdzina vielu iekšējās 

enerģijas izmaiņas 

endotermiskās un 

eksotermiskās reakcijās. 

 Saskata atšķirību šo reakciju 

norisē, skaidro, kas ir 

endotermiska un 

eksotermiska reakcija.  

 Spriež un pamato, kurš no 

grafikiem atbilst 

eksotermiskai, kurš – 

endotermiskai reakcijai.  

 Veido pārskatu par to, pēc 

kādiem kritērijiem un kā 

klasificē ķīmiskās reakcijas.  

 

 Eksperimentāli veic ķīmiskās reakcijas Mg + HCl un CH3COOH 
+ Na2CO3, izmantojot temperatūras sensoru.  

 Uzzina, kā reakcijas siltumefektu norāda ķīmiskās reakcijas 

vienādojumā (+Q, –Q).  

 Aplūko grafikus, kuros attēlota reakcijas izejvielu un produktu 

iekšējās enerģijas izmaiņa.  

 

Reakcijas siltumefekts – 2 stundas 

Reakcijas 

siltumefekts – 

1.stunda 

 Aprēķina ķīmiskajā 

reakcijā izdalītās vai 

pievadītās enerģijas 

daudzumu, izmantojot 

reakcijas termoķīmisko 

vienādojumu. 

 Grupē dotos piemērus, 

izvēloties noteiktu pazīmi, 

prot paskaidrot, kāpēc 

reakcijas sagrupētas tieši tā 

un ne citādāk. Prot 

paskaidrot, kāds fizikālais 

lielums norādīts un kādu 

informāciju par reakciju tas 

atspoguļo. 

 

 Izveidotā stratēģija pa 

soļiem, kā veikt aprēķinus 

pēc termoķīmiskā 

vienādojuma. 

 Aplūko eksotermisku un endotermisku reakciju vienādojumus ar 

norādītu siltumefektu. Uzzina, kas ir termoķīmiskais 

vienādojums. Pēc vienādojumā norādītā skaitļa mērvienības 

spriež, kāds fizikālais lielums norādīts un kādu informāciju par 

reakciju tas atspoguļo. 

 

 

 

 

 

 Skolēni pāros veido stratēģiju, kā pēc termoķīmiskā vienādojuma 

varēs aprēķināt reakcijā izdalītā vai patērētā siltuma daudzumu, ja 

ir zināms reakcijā iesaistītās vielas daudzums, masa vai tilpums. 
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Reakcijas 

siltumefekts – 

2.stunda 

 Aprēķina ķīmiskajā 

reakcijā izdalītās vai 

pievadītās enerģijas 

daudzumu, izmantojot 

reakcijas termoķīmisko 

vienādojumu. 

 Atrisinātie dažādu līmeņu 

uzdevumi, atbilstoši katra 

skolēna spējām. 

 Skolēni individuāli, izmantojot iepriekšējā mācību stundā 

izveidoto stratēģiju, risina dažādas grūtības pakāpes uzdevumus, 

izmantojot termoķīmiskos vienādojumus. 

Reakcijas ātrums – 6 stundas 

Reakcijas ātrums – 

1.stunda 
  Izprot reakcijas ātruma 

būtību, veic tā aprēķinu. 
 Saskata sadzīvē un dabā 

notiekošus ķīmiskos 

procesus, kuri notiek ar 

dažādu ātrumu. Spēj saskatīt 

atšķirīgo un kopīgo starp 

ķermeņa kustības ātrumu un 

reakcijas ātrumu. Var 

uzrakstīt matemātisku 

sakarību reakcijas ātruma 

aprēķināšanai. 

 Skolēni spēj izmantot 

vizuālu informāciju izejas 

datu iegūšanai, lai veiktu 

ātruma aprēķinu. 

Aprēķinātais reakcijas 

ātrums dažādos reakcijas 

norises laika posmos, kā arī 

reakcijas vidējā ātruma 

aprēķins. 

 Aktualizē ātruma jēdziena būtību un tā skaitliskās vērtības 

aprēķināšanas matemātisko sakarību (fizika – ātruma 

apzīmējums, definīcija, formula, pēc kuras aprēķina, mērvienība). 

Ar sadzīvē notiekošo ķīmisko pārvērtību piemēriem pamato, ka 

arī ķīmiskās reakcijas notiek ar dažādiem ātrumiem. Uzzina, ka 

ķīmiskās reakcijas ātrums ir reaģējošo vielu koncentrācijas 

izmaiņa laika vienībā. Izmantojot ātruma definīciju, uzraksta 

matemātisko formulu ķīmiskās reakcijas ātruma aprēķināšanai. 

 
 

 Izmantojot dotu grafiku, kas attēlo reakcijas izejvielas 

koncentrācijas maiņu reakcijas norises laikā, aprēķina reakcijas 

ātrumu dažādos reakcijas norises laika periodos. Pēc iegūtajiem 

datiem konstatē, ka reakcijas norises laikā ātrums mainās. 

Aprēķina reakcijas vidējo ātrumu. 

Reakcijas ātrums – 

2. un 3.stunda 
 Veic pētījumu par 

dažādu apstākļu ietekmi 

uz ķīmiskās reakcijas 

ātrumu. 

 Skolēnu veiktais pētījums, 

tā rezultātā iegūtie 

secinājumi. 

 Izmantojot papildinformāciju, skolotājs piedāvā skolēniem pa 

pāriem izvēlēties, saplānot un veikt sekojošus pētījumus: 

a) Kā ķīmiskās reakcijas ātrumu ietekmē cietas vielas 

virsmas laukums (sasmalcinātu un nesasmalcinātu 

gliemežvāku reakcija ar HCl); 

b) Kā ķīmiskās reakcijas ātrumu ietekmē reaģējošās vielas 

koncentrācija šķīdumā (nātrija tiosulfāta reakcija ar 

sērskābi) 
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c) Kā ķīmiskās reakcijas ātrumu ietekmē temperatūra  

(nātrija tiosulfāta reakcija ar sērskābi istabas temperatūrā 

un 400C temperatūrā) 

d) Kā ķīmiskās reakcijas ātrumu ietekmē katalizators 

(ūdeņraža peroksīda sadalīšana MnO2 un K2Cr2O4 

klātbūtnē) 

Reakcijas ātrums – 

4. un 5.stunda 
 Argumentē par ķīmiskās 

reakcijas ātruma atkarību 

no reaģējošo vielu 

koncentrācijas, 

apkārtējās vides 

temperatūras, vielu 

saskarsmes virsmas 

laukuma un katalizatora. 

 Skolēnu sniegtie secinājumi 

(argumenti = apgalvojums + 

pierādījums + pamatojums) 

par cietās vielas virsmas 

laukuma, reaģējošo vielu 

koncentrācijas šķīdumā, 

vides temperatūras un 

katalizatora ietekmi uz 

reakcijas ātrumu. 

 Pierakstu kladē izveidota 

pārskata tabula par dažādu 

faktoru ietekmi uz reakcijas 

ātrumu. 

 Skolēnu pāri, kuri iepriekšējā stundā veica pētījumu par viena un 

tā paša faktora ietekmi uz reakcijas ātrumu, apvienojas grupā (vai 

grupās, ja šādu pāru daudz), salīdzina pētījuma rezultātus un 

veido argumentētu skaidrojumu par pētītā faktora ietekmi uz 

reakcijas ātrumu. Pēc tam grupas prezentē pētījumā iegūtos 

rezultātus. 

 
 
 

 Prezentāciju laikā skolēni veido pārskata tabulu par visu pētīto 

faktoru ietekmi uz ķīmiskās reakcijas ātrumu. 

Reakcijas ātrums – 

6.stunda 
 Prot izmantot tēmā 

apgūtās zināšanas un 

prasmes 

 Uzrakstīts tēmas noslēguma 

darbs. 

 Skolēni raksta tēmas noslēguma darbu. 

 


