
 

05/09 Повторення.Нерівності. Системи лінійних нерівностей, Повторити властивості нерівностей та розв'язування систем лінійних нерівностей. Розв'язати самостійну №2 тести 1-3. Вправу №5 варіант 1, з зошита контролю навчальних досягнень.

05/09 Квадратична функція. Квадратична нерівність. Повторити властивості квадратичної функції.ВИконати тести 1-5 сторінка 16

07/09 Арифметична та геометрична прогресії. Повторити формули енного члена та суми арифметичної і геометричної прогресій. Виконати тести №1-3 усно, №4,№5 письмово. сторінка 30  С.р.9

12/09 Функції.Нулі, область визначення, область значень. Повторити знаходження нулів функції, області визначення та області значень. Виконати усно №1.26.(1-4), письмово №1.26.(5-8), №1.27, №1.28(1)

12/09 Діагностична контрольна робота ДКР варіант №2 завдання 1-6 тести усно, №7-9 перша група, №10-12 за вибором.

14/09 Числові функції та їх властивості. Способи задання функцій Повторити А-7 клас розділ 3 "функції".§17-19.  З підручника М-10 клас,  №1.24 (1), №1.26( 4, 8), №1.27(2)

19/09 Парні і непарні функції. Параграф 1, сторінка 8 опрацювати.  Запитання 1--4 (усно) на сторінці 9.  №1.13, №1.15, №1.25

19/09 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Повторити параграф 1.  Самостійна робота №1, сторінка 3 в зошиті для оцінювання результатів навчання. 

21/09 Найбільше і найменше значення функції. Повторити пункт 1, сторінка  7  №1.1, №1.3(усно),  №№ 1.9, 1.10, №1.24 (2 , для --56 )    .письмово

26/09 Корінь n-го степеня. Арифметичний корінь n--го степеня. Пункт 4 опрацювати.Усно запитання 1--6 сторінка 25  №4.5, №4.7 .письмово. 

26/09 Розв'язування вправ. Повторити п.1, п.2, п.4   №4.7,  №4.9,  №4.11,  №4.13.

28/09 Властивості кореня n--го степеня. Опрацювати пункт 5.Усно запитання 1-6 на сторінці 30.Опорні вправи розібрати. №5.2, №5.4, №5.6, №5.8,  №5.10,  №5.12.

03/10 Розв'язування вправ. Повторити пункт 5. №5.16, №5.22, №5.24, №5.29.

03/10 Означення та властивості степеня з раціональним показником. Опрацювати пункт 6. №6.2,  №6.4,  №6.6,  №6.19(1,2)  письмово.

05/10 Розв'язування вправ Самостійна робота. Повторити пункти 5 і 6. № 6.8,  № 6.10,  № 6.12.

10/10 Розв'язування вправ. Повторити пункт 4--6. №3.10, №3.11, №4.24, №4.25-письмово.

10/10 Розв'язування вправ.Самостійна робота. Повторити пункт 5. Самостійна робота №3 варіант 2 сторінка 8 зошита для оцінювання результатів навчання.

12/10 Степеневі функції, їх властивості і графіки. Опрацювати пункт 3. Розібрати таблицю сторінка 20. №3.2, №3.4, №3.7.

17/10 Розв'язування вправ. Повторити головне в §1,сторінка 47-48. №3.2, №3.4, №3.7.

17/10 Ірраціональні рівняння Повторити пункт 3, опрацювати пункт 7. №7.3, №7.5.

19/10 Розв'язування вправ. Повторити пункти 3-7, №7.7, №7.9, №7.11.

24/10 Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота. Самостійна робота №4  з теми " Степеневі функції, їх властивості та графіки." В-2, сторінка 10.  Повторити п.1-  п.7.

24/10 Контрольна робота з теми " Функції їх властивості та графіки." Вправи других варіантів. Повторити §1.

26/10 Аналіз контрольної роботи. Повторити пункт 7. №7.14, №7.16-письмово.     

07/11 Радіанна міра кутів. Пункт 8 опрацювати., №8.3, №8.5, №8.7, №8.9 (усно)

07/11 Розв'язування вправ. №8.11, №8.13, №8.19 (1), повторити пункт 8.

09/11 Розв'язування вправ №8.19 (2), №8.15, №8.17, повторити пункт 8.

14/11 Тригонометричні функції числового аргументу. Пункт 9 опрацювати, запитання 1 - 7 усно на сторінці 58, №9.2, №9.4, №9.6, №9.8 усно.

14/11 Розв'язування вправ . Самостійна робота. Пункт 9 повторити, самостійна робота №6., сторінка 18.

16/11 Знаки значень тригонометричних функцій. Парність і непарність тригонометричних функцій. Пункт 10 опрацювати, опорні вправи на сторінці 61 розібрати, №9.14, №10.1, №10.3

21/11 Розв'язування вправ. Повторити пункти 9, 10, №10.5, №10.7, №10.8, №10.10

21/11 Властивості та графіки тригонометричних функцій. Пункт 11 опрацювати, запитання 1 - 5 усно на сторінці 68, №11.2, №11.5.

23/11 Розв'язування вправ. №10.16 (1), №11.12, №11.14, №11.20.

28/11 Розв'язування вправ , самостійна робота №10.16(2), №11.21 , С.р.№9 на сторінці 24.

28/11 Основні співвідношення між тригонометричними функціями одного й того самого аргументу Пункт 12 опрацювати, №12.2, №12.4, №12.6 - письмово

30/11 Розв'язування вправ №12.8, №12.10, №12.12, №12.14, повторити пункти 11, 12.

05/12 Розв'язування вправ , самостійна робота. Самостійна робота №7 В - 2 сторінка 20.

05/12 Формули додавання Пункт 13 (1 частина) опрацювати, опорні вправи 1 і 3 розібрати, №13.2, №13.4, №13.6

07/12 Розв'язування вправ . Самостійна робота Повторити п. 12, п. 13(1 ч.) №13.8, №13.9.

12/12 Формули подвійного аргументу. Пункт 13 (2 частина) опрацювати, опорні вправи 2 і 4 розібрати, №13.10, №13.12.

12/12 Розв'язування вправ. №13.14, №13.16, №13.18, №13.27.

14/12 Формули половинного аргументу Пункт 13 (3 ч.) опрацювати, №13.23, №13.25, №13.29.

19/12 Формули зведення. Пункт 14 опрацювати, опорні задачі №1 і №2 розібрати, сторінка 83 - 84, №14.4, №14.5.

19/12 Семестрова контрольна робота. Вправи других варіантів

21/12 Аналіз семестрової контрольної роботи. Розв'язування вправ. Повторити пункти 13 і 14, №14.8, №14.10, №14.12.

26/12 Контрольна робота з теми  Тригонометричні функції. Вправи других варіантів.

26/12 Аналіз контрольної роботи Розв'язування вправ. №14.13(1 - 6), №13.32. Повторити §1 і §2

28/12 Підсумковий урок


