Завдання
для дистанційного навчання на період карантину
9 клас
Предмет
Завдання
13.03.2020р.
Географія
§32, 33 (вчити)
Хімія
§30 (опрацювати), виписати «Застосування етанолу»
Історія України
§28 (вчити)
Геометрія
§16 (опрацювати), виконати завдання №16.7, 16.9
Трудове навчання
Хлопці: сучасні конструкційні матеріали (пластик,
композити) та галузі їх застосування
Дівчата: Продовжувати роботу над проєктом
«Виготовлення виробів для власних потреб»
Зарубіжна література Читати п’єсу Г. Ібсена «Ляльковий дім»
16.03. – 20.03.2020р.
Біологія
§43-44 (опрацювати); виконати завдання:
С.185, питання 1-10 (усно),
С.185, завдання на застосування знань (письмово),
С.188, завдання на зіставлення (письмово)
Художня культура
Опрацювати матеріал з теми «Розквіт школи живопису
у Венеції у XVI ст.»
Фізика
§28, №28(1);
§29, №29(1);
§30, відповісти на контрольні запитання після
параграфу
Українська мова
§ 27 (повторити), виконати вправи 350, 355
Виконати тестові завдання контрольної роботи,
розміщені в групі Viber
Фізична культура
Виконання ранкової гімнастики; вправи на
гнучкість,
Виконання ранкової гімнастики; піднімання
тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 30
раз, дівчата – 2 підходи по 25 раз;
Виконання ранкової гімнастики; згинання та
розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 12 раз.
Інформатика
Ознайомитись з відеолекцією за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=36RwA4BtLks
Всесвітня історія
§16,17 (вчити)
Українська
Читати, аналізувати поему Т.Шевченка «Кавказ»;
література
Виразно читати послання Т.Шевченка «І
мертвим, і живим…», вивчити напам’ять уривок (на
вибір учня)
Хімія
- §31, 32 (опрацювати), підготувати повідомлення
«Згубна дія етанолу на організм»

Англійська мова

Живопис
Композиція
Основи здоров’я
Основи
правознавства
Алгебра

- §33 (опрацювати), виконати завдання 396
(письмово)
Вправа 3, с.184-185 (1,2 абзац вивчити всім),
високий рівень – вивчити весь текст, навчитися писати;
Вправа 7, с.187 (читати, перекладати), високий
рівень – вивчити, навчитися писати;
Опрацювати матеріал «Послідовність ведення роботи
аквареллю над портретом»
Розробити рекламний плакат для вистави «Гидке
каченя»
§21, 22 (опрацювати), виписати основні поняття
§21 (вчити)

§18 (повторити), виконати завдання №18.9, 18.12,
виконати завдання №18.14, 18.16
Геометрія
§16 (повторити), виконати завдання №16.17, 16.21
Зарубіжна література Виконати тестові завдання, розміщені в групі
Viber;
Ознайомитися з біографією Б. Шоу
Географія
§34, 35 (вчити)
Малюнок
Намалювати пейзаж за зразком, розміщеним в групі
Viber
Історія України
§30 (вчити)
Трудове навчання
Хлопці: Конструкційні матеріали з вторинної обробки
сировини
Дівчата: Продовжувати роботу над проєктом
«Виготовлення виробів для власних потреб»
23.03 – 27.03.2020р.
Канікули
30.03 – 03.04.2020р.
Біологія
§45, 46 (опрацювати), виконати завдання:
С.193, заповнити таблицю (письмово) «Форми
природного добору»;
С. 197, Біологія + Екологія, зіставити і визначити
значення адаптацій у запропонованих тварин
(письмово)
Художня культура
Розробити власні тестові завдання до теми «Розквіт
школи живопису у Венеції у XVI ст.» (6-12 запитань)
Фізика
§31, №31(2);
§32, №32(1);
§33, відповісти на контрольні запитання після
параграфу
Українська мова
§29, 30 (вивчити правила), виконати вправи 360,
362 (1-2 речення), 371

§31 (вивчити правила), виконати вправи 383 (1-3
речення), 395(1-2 речення), 396
Фізична культура
Виконання ранкової гімнастики; вправи на
гнучкість,
Виконання ранкової гімнастики; піднімання
тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 30
раз, дівчата – 2 підходи по 25 раз;
Виконання ранкової гімнастики; згинання та
розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 12 раз.
Інформатика
Ознайомитись з відеолекцією за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=BMWwDkAMlk8
Всесвітня історія
§18 (вчити)
Українська
Читати, переказувати поему «Катерина»;
література
Скласти «сенкан» Катерина, або написати листа
головній героїні поеми Т.Шевченка
Хімія
Підготуватися до практичної роботи №4, с.189;
Опрацювати §34, виконати домашній
експеримент, с.195-196
Англійська мова
За зразком вправи 7, с.187 підготувати
інформацію про Шотландію у вигляді проєктів
Вправа 3(в), с.197 (читати, перекладати), високий
рівень – вивчити
Живопис
Виконати роботу згідно пам’ятки «Послідовність
ведення роботи аквареллю над портретом»
Композиція
Розробити ескізи костюмів для вистави «Гидке каченя»
Основи здоров’я
§23, 24 (опрацювати), виписати основні поняття,
висновки
Основи
§28 (повторити), виконати практичну роботу на с.150правознавства
152
Алгебра
виконати завдання №18.28, 18.32;
§19 (вчити), виконати завдання №19.2, 19.4
Геометрія
Виконати завдання №16.27, 16.35;
Виконати завдання на с.151
Зарубіжна література Читати, п’єсу Б.Шоу «Пігмаліон»
Географія
§36, 37 (вчити)
Малюнок
Намалювати пейзаж за уявою
Історія України
§31 (вчити)
Трудове навчання
Хлопці: Автоматичні пристрої на виробництві та в
побуті. Електрифіковані знаряддя праці.
Дівчата: Продовжувати роботу над проєктом
«Виготовлення виробів для власних потреб»

