Тема: Формула коренів квадратного рівняння
Мета: 
навчальна:навчити учнів розв`язувати квадратні рівняння, визначати кількість коренів квадратного рівняння, ввести поняття дискримінант, розвивати логічне миcлення.
виховна: виховувати самостійність, намагатися скласти ситуацію успіху для кожного учня. виховувати інтерес до математики, вміння цінувати працю вчених, їх здобутки .
Тип уроку: комбінований.
                                                  Хід уроку
1.  Організаційний момент
 2. Перевірка домашнього завдання
Два учні біля дошки відтворюють ті завдання, які для більшості дітей   показалися   найважчими
3. Актуалізація опорних знань
Фронтальне опитування.
1. Дати означення таким поняттям:
 рівняння;
 корені рівняння;
 розв’язати рівняння;
 квадратні рівняння; 
 неповні квадратні рівняння;
 коефіцієнти    квадратного   рівняння    
   ахІ + bх +с =0?
  2.Самостійна  робота
  1.Запишіть коефіцієнти квадратного рівняння :
      I-В                                     II-В

-х²+х-3=0 ;                 5m-m²=0;
6х-х²=1                            9t²-6+4t=0;
3у²-5у+1=0;     n²-1=0; 
  2.Складіть  квадратне                 рівняння   ах² +bх +с=0,
 в  якому:
                                I-в
                а) а=1,  b=-2,  с=3;
                б) b=4,  а=-1,  с=4; 
                                II-В
                 в) с=-5,  а=2,  b=-1;
                 г) b=0,  с=9,  а=-1.
   3.Скільки  коренів  має  квадратне рівняння:
       I-В                           II-В
 
   х²-64=0;                   -7p2=0;
   2х²-1=0 ;                  2p²-7p=0
   У²+49=0;                  k²=0;
4.Зведіть рівняння до виду 
 ах² +bх +с=0
 (3х-1)(х+2)=х(х+5)
 (8х+1)(8х-1)=3(15х²-1)+3х
5.Виділіть   квадрат    двочлена:
         I-B 
4х² + 20х + 31
         II-B
хІ + 12х + 20
2.Вступ (розповідь вчителя з елементами бесіди)
У середині ХІХ століття в Москві в сім’ї старого генерала у
відставці зростали дві веселі пустотливі дівчинки, яких частенько
ставили в куток, щоб не дошкуляли своєму батькові.
Але через деякий час батьки помітили, що менша донька іде сама в
куток, захопивши із собою аркуш паперу та олівець. Здивованих батьків зацікавило, що ж там поробляла дівчинка.
З’ясувалося, що стіни кімнати, куди дівчаток відправляли на
покарання, були обклеєні сторінками підручника «Арифметика» і їхня
дівчинка сама навчилася розв`язувати складні рівняння.
Пройшло небагато часу і ім’я цієї дівчинки знав увесь світ, а вже
великий математик, літератор Софія Василівна Ковалевська сказала
слова, що я обрала епіграфом до нашого уроку:
„...у математиків існує
своя мова – це формула.”
С.В.Ковалевська
Досі ми з вами користувалися алгоритмами для розв’язування
рівнянь. Сьогодні розглянемо зовсім новий для вас спосіб розв’язування рівнянь, повторимо основні означення і поняття, вивчені на попередніх  уроках.
4.  Мотивація   навчальної  діяльності .
Застосування  основних   властивостей    значно   полегшує   розв’язання   багатьох   рівнянь.  Отже,  сьогодні   на   уроці   ми  з  вами  вивчимо   формулу    коренів   квадратного   рівняння. Оголошення    теми  і  мети  уроку.
 5.  Вивчення   нового  матеріалу 
 План   вивчення   теми
1.  Виведення   формули   коренів  квадратного    рівняння. 
2.  Алгоритм   розв’язання   квадратного   рівняння   за  формулою.
3.  Кількість   дійсних   коренів   квадратного   рівняння. Вивчення   нового  матеріалу   проводиться   за   допомогою   комп’ютера. Пояснення  вчителя     супроводжується     презентацією   створеною   на  комп’ютері.
Слайд14-21
Позначення  D=в²-4ас  є невипадковим,оскільки  D-перша  буква слова discriminant,що в перекладі означає той,що  розрізняє.

4.Розв'язування  вправ.
№439
№443
6.Підсумок  уроку.
7.Домашнє  завдання.
Домашнє  завдання
Вивчити п.21
№440,№442(1,2)




