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Завдання для дистанційного навчання 9 клас 

 

№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Понеділок 30.03.2020 року 

1. Алгебра  

Геометрична прогресія, її властивості. 

Сума n перших членів геометричної прогресії 

№816, 824, 826 

2. Географія 

Опрацювати §33.Перегляд відео за посиланням 

http://video.novashkola.ua/9-klas/geografiya-9-klas/urok-24/0 

Виконати тести за посиланням 

3. Фізика 
п.35 - опрацювати(в зош. алгоритм коротко), с.222-223 

задачі №1, №2 -записати в зош., впр.35(2) 

4. Трудове навчання  

5. Фізкультура 
Ведення м’яча, та удари по м’ячу на точність. 

Код  mmijrfd 

6. Інформатика 
створити веб-сторінку, що містять таблиці 

 "розклад уроків" та 7х2-"кольори веселки" 

7. Історія України 
§ 30, письмово дати відповіді на запитання після  

параграфа. 

Вівторок 31.03.2020 року 

1. Українська мова 
Виконати контрольну роботу "Безсполучникове  складне 

речення"в Google Classroom 

2. Українська література  

Прочит. " І мертвим, і живим,і ненародженим..." 

Т.Шевченка. Письмово: кнспект с.196-197 підручн. , 

 завд.3 зрубрики "Аналізуємо" (або в Google Class) 

3. Фізкультура  

4. Основи здоров’я  Код b4qbx6t  §15 (опрацювати) 

5. Хімія  §31-опрацювати, №231 

6. Геометрія 
§10, с98-104 Визначення центральної, осьової симетрії  

№ 330, 334 

7. Російська мова 

Прочитать теоретический материал  учебника на с. 171, 

172; из упражнения 298 списать предложения , 

расставить недостающие знаки препинания, подчеркнуть 

грамматические основы. 

Середа 01.04.2020 року 

1. Всесвітня історія § 23, опрацювати матеріал. 

2. Біологія 
Опрац. П.37-38(усно), продублювати в зошит  таблицю на 

с.149, виконати тести за посиланням  Тест 

3. Фізика 
§35- повт, с.223-224(задачі 3 і 4- в зошит), впр.35(№5), 

Завдання «Згрупуйте означення сил» 

4. Зарубіжна література Виконати тести за посиланням Тест 

https://www.youtube.com/watch?v=IfLxdFJvcUI
https://www.youtube.com/watch?v=TiivYsbb1DY
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=126106
https://learningapps.org/view9717710
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=812794


2 
 

№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

5. Фізкультура 
Вправи для розвитку м’язів ніг. Профілактика 

травматизму. 

6. Англійська мова 
Переклад речень, фото речень в Google Classroom або в 

групі Viber 

7. Інформатика 

Презентація «Поняття про мову HTML. Основні теги і 

атрибути». Створити веб-сторінку, що містять 

заголовок "Україна", зображення прапору України, та 

текст гімну України. html-файл переслати в Google 

Classroom учителю 

Четвер 02.04.2020 року 

1. Українська мова 
Відеоурок «Складні речення з різними видами зв'язків 

впр».  324 (1, 2) за підручн. 

2. Українська література  
Поему "Катерина" прочит., скласти паспорт твору  

письмово 

3. Алгебра c.188, завд 1-12, розв'язки письмово 

4. Російська мова 

Внимательно прочитайте теоретический материал на 

с.179-180, спишите предложения из части Б упр.307 и 

выделите в них грамматические основы 

5. Географія 
Узагальнення знань з теми  " Вторинний сектор 

господарства" повт. п.21-33 

6. Хімія 
§32-опрацювати, с.185,186- дом. Експеримент  (звіт у 

зошиті) 

7. Біологія 
Опрац. П.39-40, випис. табл. на с.154-155, 158-159, 

Виконати тести за посиланням: Тест 

П’ятниця  03.04.2020 року 

1. Креслення 
Код b4qbx6t . Поняття про розріз, завдання в кінці 

 параграфу виконати письмово. 

2. Геометрія 
с.106-115, записати означення повороту, 

паралельного перенесення, розв'язки №№362,371 

3. Фізика  

с. 256 - 257 - повт види рухів ( по таблицям), с.258(№1-№6), 

с.259(№8, №11, №12),Відеоурок: «Розв'язування задач з 

теми: Рух тіла під дією кількох сил» 

4. Основи правознавства Відео: «Особливості праці неповнолітніх»  

5. Англійська мова 
Перекласти текст усно, зробити по тексту завдання, 

фото текста в Google Classroom 

6. Мистецтво Фотомистецтво. Презентація «Мистецтво фотографії» 

7. Зарубіжна література 

Створити пис. порівняльну таблицю "старої" та  

"нової" драми, обов'язково написати письменників, 

які є представниками цих драм та їх персонажі. 

 

http://www.myshared.ru/slide/1329996/
http://www.myshared.ru/slide/1329996/
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://www.youtube.com/watch?v=4PwMDo_yUVQ
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=640366
https://vseosvita.ua/library/videourok-no1-rozvazuvanna-zadac-z-temi-ruh-tila-pid-dieu-kilkoh-sil-222481.html
https://vseosvita.ua/library/videourok-no1-rozvazuvanna-zadac-z-temi-ruh-tila-pid-dieu-kilkoh-sil-222481.html
https://www.youtube.com/watch?v=NL-rYDLT0T0&feature=youtu.be
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-mistectva-v-9-klasi-na-temu-mistectvo-fotografi-22252.html

