
 

Дата Зміст Домашнє завдання

01/09 Повторення.Дії над десятковими та звичайними дробами. Повторити М-5,параграфи 26-28 і 30-32, тести 1-5 сторінка 257

05/09 Розв'язування рівнянь Повторити М-5 клас,параграф 16, № 557 (1-5) письмово, № 559, № 561, № 565 --усно

06/09 Степінь з натуральним показником Повторити М-5 клас параграф 18 та таблицю степенів чисел 2 і 3. Виконати письмово № 682(1і3), № 696.

07/09 Відсотки. Середне арифметичне. Повторити М-5 клас параграфи 34--36.№1474, № 1517 письмово, № 1502--№1506 усно.

07/09 Знаходження дробу від числа та числа за відомим значенням дробу. Повторити М-5 клас параграф 25. №966--№969 усно,  №973,   № 985 письмово.

08/09 Розв'язування текстових задач  на знаходження площі та периметра прямокутника і квадрата. Повторити формули площі та периметра квадрата і прямокутника. №1010, №1011 письмово.

12/09 Діагностична контрольна робота. ДКР,  ІІ варіант

13/09 Ознаки подільності на 2, 5, 10 Параграф 2 опрацювати, № 42,  №45, № 48

14/09 Ознаки подільності на 9 і на 3. Параграф  3 опрацювати  №80--№82 усно,  письмово №85 і №89

14/09 Розв'язування вправ  Самостійна робота. Повторити параграфи 2 і 3.  № 96 ,№ 98 письмово.

15/09 Розкладання чисел на прості множники. Параграф 4 опрацювати , запитання на сторінці 23 усно. № 127 і №128 

19/09 Розв'язування вправ на розкладання чисел на прості множники.  НСД. Параграф 4 (1 частина) опрацювати. № 136, №152 (1  і  2)

20/09 Прості і складені числа. НСД декількох чисел Повторити параграфи 2--4. № 138, №146.

21/09 Найменше спільне кратне.  Розв'язування вправ Параграф 5 опрацювати, №171, №174,  №182. Запитання 1-4 на сторінці 27 (усно)

21/09 Розв'язування вправ.  Самостійна робота. Повторити параграфи 1 -- 5. Виконати тести на  сторінці 23.

22/09 Контрольна робота Вправи других варіантів , сторінка 39--40

26/09 Аналіз контрольної роботи.  Основна властивість дробу. Скорочення дробів. Параграф 6 опрацювати. Усно запитання 1--8 на сторінці 34  №196, №198 (письмово).

27/09 Зведення дробу до нового знаменника. Повторити параграф 6. №205, №209, № 215,  №217.

28/09 Розв'язування вправ. Повторити параграф 6.  №219 (1),  №222 (2) письмово. Усно № 226 (1--4)

28/09 Скорочення дробів. Розв'язування вправ. Повторити параграфи 5 і 6. №219(2),  №227, №222(4).

29/09 Найменший спільний знаменник, Зведення дробів до спільного знаменника. Параграф 7 опрацювати. № 249 (1---6) усно,     № 249 (7--12) письмово,  №247 і № 251 --письмово

03/10 Порівняння дробів. Опрацювати параграф 7 до кінця.Письмово        № 260,, № 261, № 264. 

04/10 Додавання і віднімання дробів з різними знаменниками. Опрацювати параграф 8. Опорні вправи розібрати. №282, № 284--- письмово

05/10 Розв'язування вправ. Повторити параграфи 7 і 8.  №286,  №288,  №327(1),  №292.

05/10 Розв'язування задач і вправ.Самостійна робота. Повторити параграф 8. Письмово №290,  №294.

06/10 Сума і різниця мішаних чисел. Письмово № 299, № 301, № 303.

10/10 Додавання і віднімання мішаних чисел. Параграфи  7 і 8 повторити. № 298, № 307 письмово.

11/10 Розв'язування вправ і задач. Повторити параграфи 6 --- 8.      №311,     №313.

12/10 Перетворення звичайних дробів у десяткові. Параграф 11 опрацювати.  Письмово                    № 471,  № 476(1 і 2 ), ,   запитання на сторінці 80 усно.

12/10 Розв'язування вправ і задач. Повторити параграф 11. №476(3 і 4), № 315(1)_ письмово.

13/10 Розв'язування вправ і задач.  Самостійна робота. Повторити параграфи   6 --- 8.     № 315(2 і 3),  № 317.

17/10 Систематизація знань та підготовка до тематичного опитування. Повторити параграфи 5---8 №401, №408-письмово.

18/10 Тематична діагностувальна робота. Повторити параграфи 6-8. Вправи других варіантів виконати письмово.

19/10 Аналіз ТДР. Множення звичайних дробів. Опрацювати § 9.№335, №339.

19/10 Розв'язування вправ. Повторити § 9.№341 і №346 -- письмово,   №344 - усно.

20/10 Взаємно обернені числа Повторити §8,  §.9  №349, №353, №403-письмово,  №351(усно)

24/10 Розв'язування вправ і задач. §9 повторити, №356, №358, №360, №325

25/10 Розв'язування задач і вправ Повторити §6-§9.№362, №363, №366,№369.- письмово, №344- (усно)

26/10 Знаходження дробу від числа. Усно №373, №379.  Письмово №371, №376,№381. 

26/10 Розв'язування вправ і задач.  Самостійна робота. Письмово №384,№387,  №326-(1 група)

27/10 Тематична діагностувальна робота. Вправи других варіантів. №391, №519, №506(1)

07/11 Ділення звичайних дробів. §10 опрацювати, запитання 1--3 (усно) сторінка 70, № 408 -- № 412(усно), опорні вправи розібрати. №414, №417,№420.

08/11 Ділення звичайних дробів. §10 повторити №423, №425, №429.

09/11 Розв'язування задач і вправ. Повторити §8--§10. №431, №435, №442- письмово.

09/11 Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота. №439, №444 (1-3),  повторити §10

10/11 Знаходження числа за його дробом Розібрати опорну задачу 3 на сторінці 69, вивчити правило знаходження числа за його дробом.  № 448,  №449, №446(1).

14/11 Розв'язування задач і вправ. Повторити §5 - §7.  №446(2, 3), №506(1,2)

15/11 Розв'язування вправ на всі дії зі звичайними дробами. §6-§8 повторити  №506 (3,4), №507(1), №449 

16/11 Розв'язування задач і вправ.  Диктант. Повторити §8, §10.№ 507(2), № 509(1)

16/11 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Повторити §11.   № 509 (2), № .441

17/11 Практична робота. Практична робота №3, варіант-3,сторінка 49-50

21/11 Контрольна робота з теми "Множення і ділення звичайних дробів". Вправи других варіантів.

22/11 Аналіз контрольної роботи. Відношення. Основна властивість відношення. Повторити §6-§11. К.Р.-3 сторінка 47-48 в-2.   §12 опрацювати, запитання 1-5 сторінка 90 усно.

23/11 Розв'язування вправ. §12 повторити.№ 533, №535,№537,№539.

23/11 Пропорція Опрацювати §13. Опорні задачі розібрати, запитання 1-7 сторінка 97 усно.№558 (усно), №561, №565.

24/11 Основна властивість пропорції. §13 повторити, №567, №569, №581(1,4)

28/11 Прямопропорційна і обернено пропорційна залежності. §14 опрацювати, №581(2,3) , №590(усно)  №592(усно),   №596.

29/11 Розв'язування вправ. Повторити §14. №589 - №593(усно), №598, №600.

30/11 Розв'язування вправ. Повторити §12--§13.№602, №606, №608.

30/11 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Повторити §13 - §14.№610, №628(1)

01/12 Масштаб. Знаходження відстані на карті. §15(1 частина) опрацювати.№629--№633 (усно)№635, №638, №640. 

05/12 Поділ числа в даному відношенні §15 опрацювати. №642, №644, №648.  Запитання 1--5 усно на сторінці 111.

06/12 Розв'язування вправ. §14, §15 повторити.№650, №652, №654-- письмово

07/12 Ймовірність випадкової події. §20 опрацювати.Опорні задачі розібрати. №887, №889, №891, №893

07/12 Розв'язування вправ. Самостійна робота. §20 повторити. №895,  №897, №899.

08/12 Тематична контрольна робота. Вправи других варіантів.

12/12 Аналіз контрольної роботи. Повторити §18-§20.  №914(1,2),  №916

13/12 Знаходження відсотків від числа. Знаходження числа за відсотком. §19(1,2), №780--№783(усно) ,  №790(1),  №794(1), №798.

14/12 Розв'язування  задач і вправ. Повторити §19 (1,2), №822,  №824, №830.

14/12 Відсоткове відношення двох чисел. §19(3) опрацювати, № 782--№783 (усно),  №790(2), №792, №794(2)

15/12 Розв'язування задач і вправ. Повторити §19 і §20, №784-№787(усно), №796, №806, №810(усно)

19/12 Відсоткові розрахунки. Самостійна робота. §19 (4--6) опрацювати. № 812, № 814, № 816  №  818.    

20/12 Коло. Довжина кола. §16 опрацювати (1 частина), №679--№684(усно), №687(усно), №690(усно), №683 письмово.

21/12 Круг. Площа круга. §16 (2 частина) опрацювати. № 695, № 697, №711 (2)

21/12 Площа круга. Круговий сектор. §16 повторити, №702, №704,№711(1)

22/12 Семестрова контрольна робота Вправи других варіантів.

26/12 Контрольна робота з теми "Відношення і пропорції. Пряма та обернена пропорційні залежності. Відсоткові розрахунки."Повторити §16--§20.№ 748--№747

27/12 Аналіз СКР та ТКР . Циліндр. §18(1 частина) опрацювати, №749, №756, №758, №765..,№753(усно)

28/12 Конус. Куля. §18(2 частина) опрацювати, запитання 1--7 на сторінці 133 усно.№760, №762, №768.

28/12 Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота. Повторити §18, №778, №771, №779

29/12 Підсумковий урок за перший семестр.


