ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 9 класу
з 03.02.2022 по 11.02.2022
Предмет
Завдання
03.02.2022
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
Впр.5 (b), с.141 – виконати тестове завдання письмово
Фізика
§ 28. Опрацювати. Скласти конспект
Відповісти на контрольні запитання 1-6 с. 191
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/QOQWXFS
Біологія
Тема 5. § 35. ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ. ДОМІНУВАННЯ
ОЗНАК. РОЗЩЕПЛЕННЯ ОЗНАК. Опрацювати.
Виконатип практичну роботу № 3 (А)
«СКЛАДАННЯ СХЕМ МОНОГІБРИДНОГО
СХРЕЩУВАННЯ» стор. 146 - 147 .
Українська мова
Електронний підручник:
https://pidruchnyk.com.ua/1000-ukrmova-zabolotniy-9klas-2017.html
С.117-118,20,121,123 – опрацювати правила, виконати
вправи 253, 256
Українська
Електронний підручник: https://pidruchnyk.com.ua/967література
ukrliteratura-9-klas-avramenko-2017.html
С.163-179 – читати, переказувати
Географія
§28 - вчити
04.02.2022
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
Дочитати повість «Тарас Бульба». Повторити
література
вивчений матеріал. Підготуватися до контрольної
роботи
Правознавство
§17 - вчити
Всесвітня історія § 15 вчити.
Хімія
Тема: Горіння вуглеводнів. Опрацювати § 25, с. 149,
§27, с. 157. Виписати з підручника рівняння реакцій
горіння вуглеводнів (с.149, с. 157). Виконати завдання
287, с. 152
Зарубіжна
Скласти психологічний портрет М. Гоголя у вигляді
література
асоціативного куща або короткого судження. Читати
комедію «Ревізор» (1-2 д.)
Створити афішу до комедії «Ревізор»

Праця

Зарубіжна
література
Біологія

Історія України
Алгебра
Алгебра
Малюнок
Інформатика

Фізика
Композиція
Малюнок
Українська мова
Хімія

Фізична культура

Живопис

Хлопці: Тема. Стандарт у кресленні. Внутрішня
будова деталей. Поняття про розрізи та перерізи.
Дівчата: Проєкт "Текстильна іграшка". Виготовлення
шаблонів. Розкрій виробу.
07.02.2022
Дочитати комедію М. Гоголя «Ревізор». Заповнити
таблицю «Образи чиновників у комедії «Ревізор»
Тема 5. § 35. ЗАКОНИ МЕНДЕЛЯ. НЕЗАЛЕЖНЕ
УСПАДКУВАННЯ ОЗНАК.. Опрацювати. Повторити
генетичну термінологію та 1 -3 закони Г.Менделя.
Ознайомтесь з матеріалами відео лекції на сайті:
https://www.youtube.com/watch?v=j9y5rxAYfE0
§26 - вчити
Основні правила комбінаторики. Частота та
ймовірність випадкової події. Класичне означення
ймовірності.
§21; 22; 23; №21.10, 22.6, 23.31
Переглянути відео та виконати композицію «Бузок»
https://www.youtube.com/watch?v=voVfMrVBKCw
п. 3.6. Опрацювати. Відповісти на запитання 1-9 с.
106-107.Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/wTfdUGo
https://cutt.ly/KTfdFgu
08.02.2022
§ 28. Повторити.
Виконати: № 28 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/QOQWXFS
Виконати плакат на тему " Здоровий спосіб життя"
Переглянути відео та виконати композицію
https://www.youtube.com/watch?v=yzlb0H37TYM
С.120,121,123 – опрацювати правила, виконати вправи
260(І,ІІ), 271
Тема: Розрахункові задачі. Обчислення об’ємних
відношень газів за хімічними рівняннями.
Опрацювати § 26. Розглянути алгоритм розв’язування
задачі, користуючись прикладом на с. 154. Виконати
завдання 303, с. 155.
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.)
Закінчити роботу над архітектурним пейзажем
09.02.2022

Англійська мова
Основи здоров’я
Фізика
Геометрія
Геометрія
Географія
Художня культура

Фізична культура

Англійська мова
Фізика
Біологія
Українська мова
Українська
література
Історія України

с.149 – (записати, перекласти, вивчити слова);
впр.1,2,3, с.146 – 147 – усно; впр.4, с.147 – 149 –
читати, перекладати
Уміння вчитися. §15 прочитати, скласти
концептуальні карти за допомогою порад на с.8-9
(завдання 1, с.115)
§ 28. Повторити.
Виконати: № 28 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/QOQWXFS
Множення вектора на число. Скалярний добуток
векторів.
§15; 16; №15.2; 16.7
§30 вчити.
Естетичні та світоглядні засади англійського
мистецтва XV-XVII ст. Вершина англійського
ренесансу — театр. Гуманістичні ідеї та драматичний
пафос поезії В.Шекспіра
10.02.2022
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.
Впр.7(а), с.150 – 151 – читати, перекладати; впр.9(а),
с.151 - 152 - письмово
§ 29. Опрацювати. Скласти конспект
Відповісти на контрольні запитання 1-3 с. 198
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/vOQEnW2
Тема 5. § 36. Взаємодія генів. Опрацювати.
Розв'язати вправи 1-2 на стор. 155 .
Контрольна робота. «Складнопідрядне речення».
Посилання на контрольну
https://vseosvita.ua/test/start/rmf548
Контрольна робота. Написати твіру на одну з тем:
"Мій улюблений герой повісті М.Гоголя "Тарас
Бульба"" або
«Мій улюблений український поет-романтик ХІХст.»
§27 - вчити

Фізична культура
Українська
література
Правознавство
Всесвітня історія
Хімія

Зарубіжна
література
Праця

11.02.2022
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.
С.192-196 – опрацювати, виписати головне. Виразно
читати баладу «Причинна»
§18 - вчити
§ 16 вчити.
Тема: Поняття про полімери (поліетилен),
застосування поліетилену. Опрацювати § 28. З тексту
параграфа виписати визначення: мономер, полімер,
реакція полімеризації, елементарна ланка, ступінь
полімеризації. Користуючись мал..28.3, с. 164
виписати застосування поліетилену.
Підготувати короткий переказ яв з1 по IV та з VII-XI
дії ІІІ комедії Гоголя «Ревізор». Виконати тестові
завдання.
Хлопці: Тема. Особливості виконання та читання
креслень з'єднань деталей.
Дівчата: Проєкт "Текстильна іграшка". Обробка
деталей виробу.

