ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 24.01.2022 по 28.01.2022
Предмет

Завдання
24.01.2022

Зарубіжна
література

Підібрати цитати до характеристики образу Гобсека
(за твором Бальзака «Гобсек»

Біологія

Тема 5. § 34. ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ. ДОМІНУВАННЯ
ОЗНАК. РОЗЩЕПЛЕННЯ ОЗНАК. Опрацювати.
Виконати практичну роботу № 3 (А) «СКЛАДАННЯ
СХЕМ МОНОГІБРИДНОГО СХРЕЩУВАННЯ» стор. 146
- 147 .
§23, вчити § 24.

Історія України
Алгебра

Система двох рівнянь із двома змінними як
математична модель прикладної задачі.

Алгебра

Розв’язування задач на рух. №14.15; 14.16; 14.17.
Розглянути приклад3, ст.140 і розв’язати систему з
цього приклада. §14.

Малюнок

Зображення пейзажу аквареллю (дерево з частиною
подвір’я)

Інформатика

п. 7.1. – п. 7.2. Опрацювати.
Відповісти на запитання 1-7 (с. 93), 1-7 (с. 205)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/bIZSQPR
25.01.2022

Фізика

§ 25. Повторити
Виконати: № 25 (1, 2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/rIZPRPB

Композиція

Вправи на виконання начерків та ескізів композиції
плаката. Виконати ескіз рекламного плаката.

Малюнок

Зображення пейзажу аквареллю (дерево з частиною
подвір’я)

Українська мова

Електронний підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1000-ukrmova-zabolotniy-9klas-2017.html
С.112-115 – опрацювати правила, виконати вправи
236, 243

Хімія

Тема: Ненасичені вуглеводні: етен (етилен) і етин
(ацетилен), молекулярні та структурні формули
Опрацювати § 27. Зробити порівняльну табличку
«Характеристика насичених і ненасичених
вуглеводнів» за наступними пунктами:
1. Загальна формула
2. Хімічний зв’язок, його кратність
3. Насиченість атомами Гідрогену
4. Фізичні властивості
5. Хімічні властивості
6. Хімічна активність
Виписати з тексту параграфа «Застосування етену».
«Застосування етину» (мал. 27.2, мал.. 27.3 на стор.
159). Дати відповідь на контрольні питання після
опрацювання тексту параграфа, с. 160

Фізична культура

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.)

Живопис

Намалювати архітектурний пейзаж гуашшю.
26.01.2022

Англійська мова

с.130 - 131 – повторити правило; 4 – 6 б. – впр.2, с.130
– письмово; 7 – 9 б. - впр.2, с.130; впр.3, с.130 - 131 –
письмово; 10 – 12б. - - впр.2, с.130; впр.3, с.130 – 131;
впр.4, с.131 – письмово

Основи здоров’я

Емоційне благополуччя. §14 прочитати, записати
підсумки. Розробити кросворд за даною темою.

Фізика

§ 26. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 26 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/AIZP2Fz

Геометрія

Вектори, координати вектора. Додавання векторів.
Віднімання векторів.

Геометрія

№14.9; 14.10; §14.

Географія

§25 вчити.

Художня культура

Переглянути відео за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=pcJHMAAKQsA
27.01.2022

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

с.135 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.7,
с.134 – 135 – усно відповісти на запитання, доповнити
текст

Фізика

§ 26. Повторити
Виконати: № 26 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/AIZP2Fz

Біологія

Тема 5. § 35. ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ. НЕЗАЛЕЖНЕ
УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК. Опрацювати.
Ознайомтесь з матеріалами відео лекції на сайті:
https://www.youtube.com/watch?v=j9y5rxAYfE0

Українська мова

С.233 – опрацювати таблицю вправи 502, виконати
вправу 505 (усно)

Українська
література

Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С. 153-155 –опрацювати, виписати головне. Вміти
розповідати про М.Гоголя.

Історія України

§22,23 повторити, тести (ІІ) с.199-201.

28.01.2022
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

С.156-162 -читати, переказувати.

Правознавство

виконати практичну роботу "Захист прав споживачів"
с.124-127.
§ 14 вчити.

Всесвітня історія
Хімія

Зарубіжна
література
Праця

Тема: Розрахункові задачі. Обчислення об’ємних
відношень газів за хімічними рівняннями.
Опрацювати § 26. Записати в робочих зошитах
алгоритм розв’язування задачі, с. 154. Виконати
завдання 303, с. 155 письмово.
Знайти цікаві факти про життя та творчість М. Гоголя
Хлопці: Тема. Розробка ескіза малюнка вибраного
проєкта.
Дівчата: Текстильна іграшка. Вибір об’єкта
проєктування.. Планування роботи з виконання
проєкту. Моделі-аналоги. Розробка ескізу виробу.

