ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 21.03.2022 по 25.03.2022
Предмет

Завдання
21.03.2022

Зарубіжна
література

Позакласне читання. Переглянути кінороман Хосе
Рівера, Тім Салліван «Листи до Джульєтти» за
посиланням:
https://www.ivi.ru/watch/60782

Біологія

§41 – опрацювати. Виконати практичну
«Приклади мутацій і модифікацій» с.174

вправу

Історія України

§31 - вчити

Алгебра

Арифметична прогресія та її властивості. Формула n
– го члена арифметичної прогресії.

Алгебра

§16, №16.4; 16.9

Малюнок

Створити ескізи кадрів до улюбленого кінофільму.
Матеріали: кольорові олівці, папір.

Інформатика

п. 9.2. Опрацювати. За технічної можливості виконати:
№ 5* с. 257. Відеолекція за посиланням:
https://cutt.ly/VSdUGWU
22.03.2022

Фізика

§ 33. Опрацювати. Скласти конспект. Виконати: № 33
(1).Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/5SdOeJd

Композиція

Виконати ескіз інформаційного плакату «Обережно
небезпека!»

Малюнок

Намалювати кадри до кінофільму про космічну
подорож.
Матеріал: олівці, вугіль, фломастери.
Поради
Розкресли аркуш на кадри. Ескізно намічай
зображення на кожному кадрі, щоб передати сюжет
фільму.

Українська мова

Контрольний письмовий твір-роздум на моральноетичну тему в публіцистичному стилі «Як відшукати
свій шлях у житті»

Хімія

Тема: Етанова (оцтова) кислота: молекулярна і
структурна формули, фізичні та хімічні властивості
(електролітична дисоціація, дія на індикатори)
1. Опрацювати § 33, с. 184-185
2. Відповісти на контрольні питання, с. 187 (усно)
3. Для кращого засвоєння теми перегляньте
презентацію
https://www.youtube.com/watch?v=j0rh5rbxmCM
Виконати комплекс ЗРВ на розтягування 10 – 12
вправ. Повторити правило гри у футбол, суддівство.
Підтягування у висі 2*7 (хл.). Стрибки через
скакалку 2*45 (д.)

Фізична культура

Живопис

Намалювати пейзаж улюбленої місцевості рідного
краю
23.03.2022

Англійська мова

Домашнє читання. с.175 – записати, перекласти,
вивчити слова. Впр.1, с.175 – 176 – читати,
перекладати.

Основи здоров’я

Роль життєвих цінностей у формуванні характеру.
§19 – прочитати, записати висновки та виконати тест
самоконтролю с.142 - 143

Фізика

§ 33. Повторити. Виконати: № 33 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/5SdOeJd

Геометрія

Симетрія відносно прямої. Поворот.

Геометрія

§18, №18.2, 18.3; §19, №19.5

Географія

§34 - вчити

Художня культура

Прослухати або прочитати Сонети У. Шекспіра
тhttps://www.youtube.com/watch?v=4HtVTAYprdE
https://www.youtube.com/watch?v=FBhHIcFElNA
24.03.2022

Фізична культура

Виконати комплекс ЗРВ на гнучкість 8 – 10 вправ.
Знати правила гри воротаря у футболі. Піднімання

тулуба в сід з положення лежачи: юнаки 2*30р.,
дівчата 2*25р.
Англійська мова

Великобританія. Впр.3, с.184 – 185 – читати,
перекладати; Впр.2,4, с.182 – 185 – опрацювати усно

Фізика

§ 33. Повторити. Виконати: № 33 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/5SdOeJd

Біологія

§42 – опрацювати. Виконати проєкт «Складання
власного родоводу» с.179

Українська мова

Електронний підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1000-ukrmova-zabolotniy-9klas-2017.html
С.147 – опрацювати правила, виконати вправи 314 (І),
315

Українська
література

Вивчити напам’ять фрагмент з поеми Т. Шевченка
«Сон» (на вибір учня). Відео розповіді надіслати
класному керівнику у Viber.
§32 - вчити

Історія України

25.03.2022
Фізична культура

Виконати комплекс ЗРВ на розтягування 10 – 12
вправ. Згинання та розгинання рук в упорі лежачі
2*25 (хл.), 2*12 (д.). Повільний біг до 15 хв.

Українська
література

Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С. 209-214 – читати поему «Кавказ».

Правознавство

Практична робота с.150 - 152

Всесвітня історія

§19 - вчити

Хімія

Тема: Хімічні властивості етанової кислоти: взаємодія
з металами, лугами, солями. Застосування етанової
кислоти
1. Опрацювати § 33
2. Виписати з тексту параграфа «Застосування
етанової кислоти», с. 186-187
3. Завдання 404, с. 188 (письмово)
4. Для кращого засвоєння теми перегляньте
презентацію
https://www.youtube.com/watch?v=3udZyOYk-js

Зарубіжна
література

Контрольна робота з теми «Реалізм». Тестові завдання

Праця

Хлопці: Тема. Технологічний процес виготовлення
деталей виробу.
Дівчата: Скласти план роботи над обраним
виробом. Розробити технологічну карту.

