


1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.7.

8.

9.

Ц ілі і дробові алгебраїчні вирази

Раціональні вирази. 
Д опустимі значення змінних

О сновна властивість раціональних дробів. 
Д одавання та віднімання раціональних 
дробів

М ноження й ділення раціональних дробів. 
Піднесення раціональних дробів до 
степеня з натуральним показником

Тотожні перетворення раціональних 
виразів

Рівняння зі змінною в знаменнику

Степінь з цілим від’ємним показником. 
В ластивості степеня з цілим показником

Стандартний вигляд числа. 
Запис чисел у стандартному вигляді. 
Порядок числа

М ножина. Підмножина. Числові множини. 
Раціональні числа. Ірраціональні числа. 
Д ійсні числа
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Цілі й дробові 
алгебраїчні вирази

від команди 

Алгебра 8 клас 
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Раціональні вирази.
Допустимі значення
змінних

від команди 

Алгебра 8 клас 
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Основна властивість раціональних 
дробів. Додавання та віднімання 
раціональних дробів.

від команди 

Алгебра 8 клас 
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Множення й ділення раціональних 
дробів. Піднесення раціональних дробів
до степеня з натуральним показником.

від команди 

Алгебра 8 клас 
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Тотожні перетворення
раціональних виразів.

від команди 

Алгебра 8 клас 
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Рівняння зі змінною в 
знаменнику 

від команди 

Алгебра 8 клас 
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Степінь з цілим від’ємним показником. 
Властивості степеня з цілим 
показником. 

від команди 

Алгебра 8 клас 
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Стандартний вигляд числа.
Запис чисел у стандартному
вигляді. Порядок числа.

від команди 

Алгебра 8 клас 
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Множина. Підмножина. 
Числові множини. Раціональні
числа. Ірраціональні числа. 
Дійсні числа. 

від команди 

Алгебра 8 клас 















Привіт. М и, кома нда  Бота н. Для на с 
Бота ни, це тип людей, в яких є жа га  
пізна ва ти все нове. Я кі за читуються 
книжок, за сиджуються в інтернеті, 
чита ючи ста тті а бо дивлячись на укові 
фільми. Люди, які відкриті до всього 
нового, бо на вча ння для них, то 
ціціка вий процес. 

Кома нда  бота нів хоче донести до укра їнських школярів та  
школярок, що в школі на вча тися теж ціка во. М ожна  
досліджува ти будь-яку шкільну (і не тільки) тему глибше. А 
ще, можна  змінити форма т пода ння ма теріа лу, на прикла д, 
вивча ти шкільні предмети в комікса х. Серія перших 
укра їнських освітніх коміксів від кома нди B O TA N  ма є на зву 
E D U  C om ics . Тож дивіться на  світ ширше і руйнуйте ша блони. 
Про скла дне можно Про скла дне можно говорити просто та  ціка во. 

Бота н, він не гризе гра ніт на уки. Бота н ла сує ніжним та  
солодким бізе (а бо тістечком) ;)

fa cebook .com /bota n.osvita

Євген В ознюк 
т.097-77-85-182

Світлана В ознюк 
т.097-77-85-183
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