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*|е гпа ур о щ :|1авчитись ск.,1адати квадратн| р|вняння д.т1я

розв'язування найпрост|тших задач | аналг|зуват\4
одер>кан! в результат! !х виконання розв'язки;
розвивати лог|чне мислення ; виховувати
ц1леспрямован1сть' наполеглив1сть.

х,о уроку.
|. йец уроц д]1я учн|в мо>кна сфортшул}овати за допомого1о

анал!зу двох вислов.'1к)вань :

... !7рш вшвченн| наук пршлоооёш коршсн!сц] в10 правол;п.

]. [{ьтоупон

[оэк ми , д|ти, вивчив1пи способи розв'язуванн'{ квадратних

р!внянь' покажемо як !1 застосовуватут при розв'язуванн!
конкретних задач.

Фбчшслк)ва./'ьно с,порона в10Ррас в л'а'пел'опошц1
найнезнанн|сшу роль; набаеогпо ва?ю].шв1уца сп'орона лоа1чнь !

в.п.€рлааков

йи булемо не просто розв'язувати квадратн| р!вняння, як!
складемо за умово1о 3адач' а й аныл|зувати одержан| результы[и,
щоб не вийтшло так , А\! Адика _ математика у в|ртп|.

( Фёшн з унн!в чцп'ае в!ртл)

[оч с|дай та г|рко плач -
Ёе лтобл}о отих задач!
9ерез них одн! невдач].
Фх! 3амунили задач1.

9и задачник непутящий,
9и такий я безталланний?
[а ус|х я обдур}о _

8 кни:кц| в|дпов]дь знайду!



Би ун|ться , хто ба>кае,
я б здоров'я не втрачав.
Ёа умову не звокато!
Раз - помно}кив' два_ додав

€к|льки ча1шок , ск|льки лох(ок _

{е >к простеньке завдання.
1и додав слона до к|лшок,

|{еремно)кив на коня.

€правд| нескладна наука _

Була б в|дпов|дь, як сл|д _

Бийтпло: д|д молод1пий внука
Аяс на 49 л1т.

|о €вердловська м|сто €оч|
Бли:кчим с за (амитпов.

А один 1нд1йський х;1опчик
Ё|л за вен1р об|йтцов.

А друкарськ| дв| магцини
(осять )кито в1с|м дн1в.
[{р о!хсд)ка}оть щохв ил ини
1ри десятих по!зди.

А до Р1арса _ метр|в 300.
йудра в хлопця голова!
[{1вхлоп'ти йде у м|сто,
3 ним - п|вмами. Ёу й дива].
1!о }к ми Адику поставим
3а под|бн| нулеса?
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11.-[!ог1чний анал|з | розв'язування задач.

!тти, а давайте подивимось, чи краще в|д Адика ми
справимось !з розв'язуванням задач.

]\ъ1 (м368 п1друнника). 3найд|ть дов)кину 1 тпирину А1лянки
прямокутно| форми, якщо !1 площа дор!внтос 800м2, а дов)кина на
20 м дов1па в!д тпирини.

х ]и - 1пирина д|лянки;
( х+ 20) м - дов>кина д|лянки;
х(х + 20) лл2- площа д1лянки;
х( х+ 20) : 800
х2+ 20х - 800 ' 0;
3а теоремо}о Б1ета х1 :20; хэ= - 40;
3м1нното х позначалась 1ширина д|лянки. Б|дстань в|д'смно}о

бути не мо)ке. Фт;ке, |лирина д|лянки 20м, а дов)кина20м + 20м :
40м.

]\ъ2(]\ъ37|).3найд|ть число' зна}очи, !!{Ф додав1пи до його
квадрата 108, д!станемо число в 24 рши б|льтпе в|д тшуканого.

Ё{ехай х-цуканечисло.
Биконасмо перетворення з ним зг|дно умови задач|. !е приведе

до р|вняння:
*' + ]0&:24х
*'-24"+193:9;

3а теоремо}о Б1ста хл -- 6; хэ = 7&.

1ак як н|яких обметсень на числа в дан|й задач| нема' то вона
мас два розв'язки: 1|туканим числом мо)ке бути 6 або 18.

3х1'э3 (.}Ф3 7 7 л|друнника).
1еплох|д пройтпов за теч!ето р1нки 48км | ст!льки )!( проти теч|![

| затратив на весь 1шлях 5 год. 3 найд1ть власну гпвидк!сть
теплохода' якщо тшвидк|сть теч!![ р|нки 4 км/год.

[{означимо власну 1пвидк!сть теплохо да х км/год.
1од1 (х : 4 ) км|год - його тпвидк1сть за теч|сто р|нки;
(* - 4 ) км/гол - 1|:видк!сть теплохода проти теч1| р|нки;

48
год -час руху теплоходаза теч1е}о;

3х+4



48
- час руху теплохода проти теч1т;

х-4

48 4в
-.|- 

- 

-{.] 

- 

-!;х+4 х-4

1&( х-1) + 4в ( х+4 )
-,9,

*'-16

9бх: 5 ("'- 1б ) ;
5х2-96х-&0=0;
д

-= 
( -45)'-5 . ( - в0 ) = 2794;

4
48+ 52

*1= ] х;=20.
5

4в -52
|2= ; хэ=-0,8.

5
[ак як тпвидк|сть теплохода мо)ке виражатись ли1пе додатн|м

числом , то задача ма€ ли1ше один розв'язок.
Б|дпов|дь: 11[видк1сть теплохо да 20 км/год.

111. |{!дсумок роботи над задачами.
[|ти, так чи мо)кемо ми в на1шотшу житт| зустр1тись 1з задачами ,

для розв'язування яких необх|дно буд" складати квадратн|

р|вняння?
1!. |{1дсумок роботи унн|в на уроц|.
|{|д час арцнентованого виставлення оц!нок за робоц унн|в

записусмо формули для знаход)кення корен!в квадратних р1внянь,
як1 не були використан| на уроц1.

!.!ома1шне завдання:
Б ивч. $ 4 1 ;пов т.$40,42;розв.}1!з 69,з7 2.


