
                     7-А, 7-В  Алгебра       16.03.2020 

Розглянути п.25 (ст.152).  

Розв’язати вправи №№ 875, 877, 882, 885 та на повторення №№ 891,892. 

Розв’язання сканувати або сфотографувати та надіслати на E-mail: 

v.d.yaremenko@gmail.com  до 19.03.2020. Вказати тему: Алгебра 7-А або 7-В. 

 

                   19.03.2020 

Розглянути п.26 (ст.156). Переглянути презентацію «Графік лінійного рівняння 

з двома змінними» 

Графік лінійного 

рівняння з двома 

змінними

 

Розв’язати вправи №№ 905, 907, 909 та на повторення №913. Надіслати на 

вказану адресу.  

7-А,7-В   Геометрія      17.03.2020 

Повторити п.18 (зверніть увагу на задачі 1 і 2, розв’язані в тексті, це задачі-

теореми, яку надалі будуть часто застосовуватися!). Розв’язати задачі №№ 460, 

462,466. 

 20.03.2020 

Виконати домашню контрольну роботу. І варіант виконують учні,що в списку 

під непарними номерами, ІІ варіант – під парними. Контрольну сканувати або 

сфотографувати та надіслати на E-mail: v.d.yaremenko@gmail.com .  Вказати 

тему Геометрія 7-А або 7-В 

Варіант 1 

 

1°. Знайдіть третій кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють 40° і 70° 

2°. Накресліть трикутник KPX та його зовнішній кут при вершині Х. 

3°. За якими елементами прямокутні трикутники, зображені на мал.1, рівні? 

Запиши відповідні рівності. 

4•. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 58°. Знайдіть кут при 

вершині цього трикутника. 

5•. На мал. 2 BK – висота трикутника АВМ, AВK =27°,КBM=61°. Знайдіть 

кути трикутника АВМ. 
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6•. Дві сторони трикутника дорівнюють 4,3 см і 6,8 см. Якому найбільшому 

цілому числу сантиметрів може дорівнювати третя сторона? 

7••. Один з кутів трикутника удвічі менший за другий і на 12° більший за третій. 

Знайдіть кути трикутника. 

8••. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 132°. Знайдіть внутрішні кути, 

не суміжні з ним, якщо вони відносяться, як 5:6. 

9 *. У прямокутному трикутнику МСР С = 90°, МК – бісектриса трикутника,  

СМР = 60°. Знайдіть довжину катета СР, якщо СК = 9 см.  

Додаткові задачі. 

10 *. Зовнішні кути трикутника відносяться, як 5:6:7. Знайдіть відношення 

внутрішніх кутів цього трикутника . 

11 *. Чи існує трикутник, одна сторона якого на 5 см більша за другу і на 3 см 

менша за третю, а периметр становить 37 см? 

                         
 

Мал. 1         Мал. 2 

 

 

 

Варіант 2 

 

1°. Знайдіть третій кут трикутника, якщо два його кути дорівнюють 50° і 60° 

2°. Накресліть трикутник АМС та його зовнішній кут при вершині С. 

3°. За якими елементами прямокутні трикутники, зображені на мал.1, рівні? 

Запиши відповідні рівності. 

4•. Кут при основі рівнобедреного трикутника дорівнює 63°. Знайдіть кут при 

вершині цього трикутника. 

5•. На мал. 2 СK – висота трикутника АСТ, AСK =37°,КСТ=51°. Знайдіть 

кути трикутника АСТ. 

6•. Дві сторони трикутника дорівнюють 3,2 см і 5,7 см. Якому найбільшому 

цілому числу сантиметрів може дорівнювати третя сторона? 

7••. Один з кутів трикутника удвічі менший за другий і на 20° більший за третій. 

Знайдіть кути трикутника. 

8••. Один із зовнішніх кутів трикутника дорівнює 132°. Знайдіть внутрішні кути, 

не суміжні з ним, якщо вони відносяться, як 5:7. 

9 *. У прямокутному трикутнику АХК Х = 90°, АС – бісектриса трикутника,  

ХАК = 60°. Знайдіть довжину катета ХК, якщо ХС = 6 см.  

Додаткові задачі. 

10 *. Зовнішні кути трикутника відносяться, як 5:7:8. Знайдіть відношення 

внутрішніх кутів цього трикутника . 



11 *. Чи існує трикутник, одна сторона якого на 4 см більша за другу і на 2 см 

менша за третю, а периметр становить 36 см      

        
 

Мал. 1         Мал. 2 

 

Урок №47   7-Г клас.  Геометрія 

Тема: Прямокутний трикутник. 

Мета:  Повторити ознаки і властивості рівності прямокутних трикутників. 

Розвиток навичок самостійної роботи. Виховання математичної культури. 

Хід уроку: 

1. Повторити означення і назви елементів прямокутного трикутника. 

2. Властивість гострих кутів. 

3. Поділ прямого кута висотою. 

4. Ознаки рівності прямокутних трикутників. 

5. Розв`язати завдання №3 після параграфа 3. 

 

 

                              Урок № 47    7-Г клас. Алгебра 

Тема: Методи розв’язування лінійних рівнянь. 

Мета: Ознайомлення учнів з методами розв’язування систем лінійних рівнянь. 

Розвиток навичок самостійної роботи. Виховання математичної культури. 

Хід уроку: 

1. Пояснення метода підстановки : 

{                       {                             

Відповідь: (1;3) 

2. Пояснення метода додавання: 

{              {              

      -5x = -5                  x = 1                1 + 2y = 7               y = 3 

Відповідь: (1;3) 

 

x + 2y = 7 

3x + y = 6 

x + 2y = 7 

3x + y = 6 

x + 2y = 7 

3x + y = 6 

x = 7 – 2y 

3(7 – 2y) + y = 6 

x =1 

y=3 

 

 

x + 2y = 7 

3x + y = 6    *(-2) 

x + 2y = 7 

3x + y = 6    *(-2) 

x + 2y = 7 

-6x - 2y = -12 

додаємо рівняння 



 

Ознайомитися з пп. 26-29. Розв`язати  письмово № 937, 940, 942,953, 956. 

     

7-Б алгебра  17.03  уважно продивитися відео урок  

https://www.youtube.com/watch?v=aD7pCdczZNM 

Виконати письмово номери на стр 154-155  № 874, 885, 887 та надіслати на 

електронну пошту s0661348292@gmail.com (в темі листа вказати прізвище ім я 

та клас) 

 

7-Б алгебра  19.03 уважно продивитися презентацію 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-sistemi-liniynih-rivnyan-42034.html 

Виконати письмово номери з підручника стр 166  №919, стр 170 №935 

та надіслати на електронну пошту s0661348292@gmail.com  (в темі листа 

вказати прізвище ім я та клас) 

7-Б геометрія 18.03  повторити п 16 на стр 124-127, проаналізувати розв язану 

задачу на стр 127,  п 17 на стр 133-136 , п 18 на стр 140  

уважно продивитись відео урок https://www.youtube.com/watch?v=gy5Gaa8GJ-8 

письмово виконати № 443,450,466 та надіслати на електронну пошту 

s0661348292@gmail.com (в темі листа вказати прізвище ім я та клас) 

7-Б геометрія 19.03  Виконати письмово контрольну роботу Перший варіант 

https://super.urok-ua.com/kontrolna-robota-z-geometriyi-dlya-7-klasu-na-temu-

suma-kutiv-trikutnika-vlastivosti-ta-oznaki-rivnosti-pryamokutnih-trikutnikiv/ 

та надіслати на електронну пошту s0661348292@gmail.com  (в темі листа 

вказати прізвище ім я та клас) 
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