
 

Дата Зміст Домашнє завдання

01/09 Повторення. Розв'язування вправ на всі дії з звичайними і десятковими дробами. Повт. М-6кл розділ 4 парагрф 21,26-29. №1267, 1273.

01/09 Розв'язування рівнянь. Повторити М-6кл розділ5 параграф 31. №1416(1-2), 1422(1-3)

06/09 Розвязування задач на складання рівнянь. Математик 6кл №1440, 1450.

08/09 Координатна площина. М-6кл параграф 34 №1533, 1542.

08/09 Застосування законів додавання і множення до розв'язування вправ. Повторити закони додавання і множення. №20, 21(б).

13/09 Систематизація матеріалу 5-6кл. Самостійна робота. №32(в,г), №34, повторити ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10.

15/09 Діагностична контрольна робота. ДКР, другий варіант, тести № 1-6, № 7-9-- І група  № 10-12 за вибором

15/09 Аналіз контрольної роботи. Вирази зі змінними. § 1опрацювати, опорні вправи сторінка 9-10 розібрати.Запитання 1-5 усно, №9, №11,№18

20/09 Вирази зі змінними. Цілі раціональні вирази. Числове значення виразу. Повторити параграф 1. № 1-4(усно) №20, №24, №29- письмово.

22/09 Розв'язування задач і вправ. Повторити параграф 1. Усно виконати вправи:  № 27,  № 10,  №16,  № 18.

22/09 Тотожність. Тотожні  перетворення виразу. Параграф 2 опрацювати. Відповісти на запитання 1--4 на сторінці 15. Опорні вправи розібрати. Усно №42. Письмово № 49, №59, №71.

27/09 Доведення тотожностей. Самостійна робота. Повторити параграф 2.№ 62, № 70, №72

29/09 Степінь з натуральним показником. Параграф 3 опрацювати.Опорні вправи розібрати на сторінці 23.Усно запитання 1--6, №80, №82, №91.  Перша група № 95, № 96. 

29/09 Розв'язування вправ і задач. Повторити параграфи 2 і 3. Усно вправи 86 і 92.  Письмово №100, №103, №109.

04/10 Властивості степеня з натуральним показником. Опрацювати параграф 4. Опорні вправи розібрати. Усно № 119--122 і 132. Письмово №125 і №127.

06/10 Розв'язування вправ. Повторити параграф 4.Усно  №134,  №142,  №145.  Письмово №140,  №151.

06/10 Одночлен. Стандартний вигляд. Параграф 5 опрацювати.  Усно №156,  №157,  №165.  Письмово №159,  №161(а).

11/10 Розв'язування задач і вправ. Повторити параграфи 4 і 5. Письмово  №179 ,№175. Усно №146,  №174.

13/10 Піднесення одночленів до степеня. Множення одночленів. Повторити параграфи 3 - 5. №172, №173 -письмово,  №170, №145 -усно.

13/10 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Повторити параграф 5. №180, №186(в,б), №183(1 група),--письмово, №142 - усно.

18/10 Узагальнення і систематизація знань. Практична робота. Тестові завдання №1 сторінка 44, тестові завдання до контрольної роботи №1, сторінка 45.

20/10 Тематична діагностувальна робота. Вправи других варіантів

20/10 Аналіз контрольної роботи. Многочлени їх стандартний вигляд. Опрацювати §6, опорні вправи розібрати №187--№190 (усно),  №194, №196--письмово.

25/10 Розв'язування задач і вправ. Повторити §6,   №203,№204, №209 - письмово.

27/10 Додавання і віднімання многочленів. Опрацювати §7, опорні вправи розібрати, №225, №227,  №239- письмово.

27/10 Розв'язування вправ Повторити §6, §7, №229, №231, №235-письмово.

08/11 Додавання і віднімання многочленів. §6, §7 повторити №242, №245, №247, №252 - перша група

10/11 Множення одночлена на многочлен. §8 опрацювати, запитання 1 - 5 усно на сторінці 61, Опорні вправи розібрати, №266, №268, №258(у), №261(у), №264(у), №271.

10/11 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Повторити §7, §8 №274, №274, №277, №281 ,№284, №290(усно).

15/11 Множення многочленів. §9 опрацювати,  усно - №296, №297, №299, письмово - №301, №306, №308,№314.

17/11 Розв'язування вправ. §8, §9 повторити, №319, №325, №329.

17/11 Розклад многочленів на множники, способом винесення множника за дужки. §10 опрацювати, опорні вправи розібрати, №336, №338(усно), №341, №342, №345.

22/11 Розв'язування задач і вправ. Повторити §9, §10, №350, №352, №356, №358, №361.

24/11 Розкладання многочленів на множники способом групування. §11 опрацювати, №364, №368, №376 (усно), №382.

24/11 Розв'язування задач і вправ №384, №388, №390, №392, повторити §10 і §11.

29/11 Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота. Повторити §8 - §11, №395, С.р .В - 2 сторінка 74

01/12 Контрольна робота №2 з теми Многочлени, розкладання многочленів на множники.Вправи других варіантів, Тестові завдання №2 сторінка 78.

01/12 Аналіз контрольної роботи. Квадрат двочлена. §12 опрацювати, опорні вправи розібрати,№408 (усно), №409(усно), №412, №413, №415.

06/12 Розв'язування вправ. Квадрат двочлена. §12 повторити, №421, №424, №426

08/12 Розв'язування вправ. №430 (усно), №432, №434(а, б), повторити§11, §12

08/12 Розв'язування вправ. Самостійна робота. №436, №457, №451, повторити §10, §11, §12

13/12 Різниця квадратів §13 опрацювати, усно №463 - №467, №469, №470, №473, №475

15/12 Розв'язування вправ. №478(усно), №479, №483, №486, №496.

15/12 Застосування формул скороченого множення. §14 опрацювати, №520, №523, №524, №531 

20/12 Семестрова контрольна робота Вправи других варіантів. №537, №548

22/12 Аналіз СКР, Сума і різниця кубів §15 опрацювати, опорні вправи розібрати, №568, №571, №575

22/12 Розв'язування вправ Повторити §14, §15, №577, №580, №581

27/12 Розв'язування вправ . Самостійна робота. §15 повторити, №585, №586, №589

29/12 Розв'язування вправ Тестові завдання. №552, №593, №598, №608 - письмово.

29/12 Підсумковий урок Повторити формули скороченого множення


