
 

№ Дата Зміст Домашнє завдання

51 24/01 Сума і різниця кубів. Повторити §15. Запитання 1 - 5 на сторінці 120(усно), № № 569, 570, 573, 578, 587 - усно, №592 - письмово

52 26/01 Розв'язування вправ. Самостійна робота. №593, №598 , повторити формули скороченого множення.

53 26/01 Контрольна робота. Вправи других варіантів.

54 31/01 Аналіз контрольної роботи.Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники. Повторити §11 - §15 С.р.№4 в - 2, сторінка 17.

55 02/02 Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники. Опрацювати §16. № №609 - 611 - усно №616, №617

56 02/02 Розв'язування вправ. Повторити §15, §16, №620, №622.

57 07/02 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Повторити формули. №625, №626

58 09/02 Розв'язування вправ. Повторити §14 - §16, №630, №632

59 09/02 Розв'язування вправ. №635, №639

60 14/02 Розв'язування вправ. №641, №644, повторити формули скороченого множення.

61 16/02 Розв'язування задач на перетворення виразів. С.р.№4, в. - 2, сторінка 17

62 16/02 Розв'язування  задач і вправ. №646, №650, повторити §14 - §15

63 21/02 Урок узагальнення і систематизації матеріалу. №659, №663, №670, повторити формули

64 23/02 Контрольна робота з теми: "Формули скороченого множення" Вправи других варіантів.

65 23/02 Аналіз контрольної роботи.Функціональна залежність між величинами як математична модель реальних процесів. Функція. §17 опрацювати, №673 і №674 - усно, №680, №681.

66 28/02 Способи задання функції. Повторити §17. №684, №687, №690

67 02/03 Область визначення та область значень .функції Повторити §17, №697, №700, №702.

68 02/03 Розв'язування вправ №705, №707, №709.

69 07/03 Графік функції. §18 опрацювати, опорні вправи розібрати, №718 - №723 (усно)

70 09/03 Розв'язування задач, самостійна робота. Повторити §18. №729, №732(а), №734, №741.

71 09/03 Побудова графіків функцій. §18 повторити, №744, №746, №749

72 14/03 Лінійна функція її графік і властивості. Опрацювати §18, усно відповісти на запитання 1 - 6 на сторінці 164, №№757 - 760 (усно), №762 - письмово.

73 16/03 Розв'язування задач і вправ №764, №766, №768 (усно), повторити §§17, 18.

74 16/03 Розв'язування вправ і задач. №772, №775, №777., повторити §18.

75 21/03 Розв'язування вправ. Самостійна робота. Виконати самостійну роботу, варіант 4 на сторінці 170

76 23/03 Контрольна робота з теми: "Функції" Завдання 1 - 10, на сторінці 175. усно дати відповідь на запитання 1 - 28, на сторінці 173

77 23/03 Аналіз контрольної роботи. Загальні відомості про рівняння. §20 опрацювати, опорні вправи розібрати, №799, №808

78 04/04 Розв'язування задач і вправ. §20 повторити, №810, №816, №817.

79 06/04 Розв'язування задач і вправ. №821, №824, №830(1 група), повторити §19, §20.

80 06/04 Лінійне рівняння Опрацювати §21, опорні вправи розібрати, №838 - №842 - усно, №846, №848.

81 11/04 Розв'язування лінійних рівнянь. §21 повторити, №849, №856, №859.

82 13/04 Розв'язування лінійних рівнянь. Повторити §20, §21, №862, №877.

83 13/04 Розв'язування задач за допомогою рівнянь. §22 опрацювати, опорні вправи розібрати, №878 - №882(усно), №888, №889

84 18/04 Розв'язування задач. №895, №903, №904, повторити §22.

85 20/04 Лінійне рівняння з двома змінними . §23 опрацювати, №937 - №940(усно), №945, №943, №951.

86 20/04 Розв'язування задач і вправ. Самостійна робота. §23 повторити, №956, №960(усно), №972(усно)

87 25/04 Графік лінійного рівняння з двома змінними §24 опрацювати, №986, №988, №991, №992.

88 27/04 Системи рівнянь. Графічний розв'язок системи рівнянь. Опрацювати §25, №1019 , №1020 -усно, №1022, №1026.

89 27/04 Розв'язування задач. Повторити §25, №1028, №1032(усно), №1037.

90 02/05 Спосіб підстановки. §26 опрацювати, №№1048, 1049 - усно, №1053, №1056, №1058.

91 04/05 Розв'язування вправ. Повторити §26, №1063, №1066, №1070.

93 04/05 Спосіб додавання. §27 опрацювати, №1087, №1090, №1093.

94 09/05 Розв'язування систем рівнянь з двома змінними способом додавання. Самостійна робота. №1097, №1100, №1104, №1109, повторити §25 - §27.

95 11/05 Розв'язування задач складанням системи рівнянь. §28 опрацювати, №1127, №1129, №1131

96 11/05 Розв'язування задач. №1138, №1141, №1144, повторити  §26 - §28.

97 16/05 Тематична контрольна робота Завдання 1 - 10, сторінка 250.

98 18/05 Аналіз тематичної контрольної роботи. Повторення:Цілі вирази: дії з десятковими і звичайними дробами. №1169(а і б), №1170(а і б)№1174.

99 18/05 Дії над многочленами. №1176(б,в), №1177(в, г)  №1178(а, г), повторити §6 - §9.

100 23/05 Розкладання многочленів на множники. Повторити §16, №1194, №1195, №1196, 1203.

101 25/05 Річна контрольна робота. Вправи других варіантів

102 25/05 Аналіз контрольної роботи. Функції. №1205, №1207, №1209, №1215, повторити розділ 3.

103 30/05 Підсумковий урок. Розв'язування логічних задач.


