
у 8 клас|
по тем|:

,, Ршщ|оншльн| в шрш3 ш''



Р1еупа уроку:!загальнити знання унн|в по тем| ,,Рац!ональн!
в шр а3 ц " ; вихов у вати 1 розвив ати до||итлив ! сть,
лог|чне мислення, вм|ння приймати нестандартн1

р|тпення.

Форма проведення уроку _ математичний квк.

}чн! розд|лен|на2 команди.9кщо в клас1 велика к|льк|сть

унн!в, то команд мо)ке бути б|льтше.

|!олош!/'н€ 3швоання.

9чн! на плакатах показу}оть по з заготовлен| 1 розв'язан1
приклади (додавання або в!дн|мання дроб1в; множення лроб!в;
д!лення лроб!в), в яких при розв'язуванн| догущен! помилки.
1{оманд| _ супернику треба якнайтшвид1пе знайти ц| помилки 1

вилравити !х. (3 балли).

|\.Бл1щ - пш!пання кол4аноал4.
(1{1на питанн я | ба;т. Ёа кожне питанн'{ в1дпов1дас |нтший унень).

1).|_(об под|лити одночлен на одночлен,треба... .

2).||ри д|ленн1 степен1в з однаковими основами ... .

3).!робом назива}оть... .

4).3вияайний др!б - це др|б... .

5).1ото>кно р|вними вир€ш ами на3ива}оться. . . .

6).1отоэкн|сть - це... .

7).Фсновна властив|сть лробу.
8).|_(об додати дроби з однаковими знаменниками'треба... .

9).|!об додати лроби з р|зними знаменниками,треба... .

10).1!об помно}кити др|б на др|б,треба ... .

11).1!об п|днести др|б до степеня , треба ... .

12).1!об под|лити один др|б на другий,треба ... .

![|.1{онкурс кшп,!пшн]в. (1 ба;ош).

€простити вир{!з.

1.



!)

1у. кол'шно
А)

\-
(' (2 быти)

2_команда 

Ё-'-): -1 (2ба:ти)

Б). Розв'язус р!вняння

1 _ команда 15 17 1

+-=- (2бали)
х2х2

2 _ команда 9 63 9
(2 бали)

х 2х 10

|.3 шв 0 шння коуэцшн0 шло

€класти невеличкий в!рпл (4 стр|ики), в якому було б
використано не мен1пе 2 математичних терм|н|в з дано|
теми. (2 бали)
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/[ 1{онкурс ,'А ]}|ш сво'',]|'4 ко|у'шноа|у' 0опо.гооаеалш, як
!у'о?лш''. (4е конкурс унн!в , як! ]иаю7пь слабк! знання з
]иа/пе^4атпшкш) (2 балш)

в цьому конкурс| мо}куть брати участь не ли1пе по
одному учн}о, а !х к1льк|сть визначае вчитель з[}'{е)кно в1д

п|дготовки класу.

[|ршкла0ш завёань!о.

1). 2шв 5х
оо

,
3 |Ёв

2). 4ш 2}
оо

6х 3х

3). 5 4
+

2а 9ш

4). в 3в

2хх

/[!. |!|ёб шуппоя п]0сулок1в 3!ша?шнь.

у![!. Араулоен!повшне ощ!нговшння ёосяанень унн!в ( 3

ур аху в ання|'ц 0улоо к уч шсн шк]в котшан0).

з


