
Завдання для опрацювання Домашнє завдання9-А клас
1 Фізика

Взаємодія тіл.Імпульс. Закон 

збереження імпульсу.
Пар.36

2 Анг. мова Міста Британії Впр 5 ст 194

3 Алгебра

Початкові відомості про статистику. 

Способи подання даних та їх 

обробки.

П. 24, №№ 994, 996

4 Інформатика
Розв'язування компетентнісних 

задач

5 Біологія

6 Фізкультура Ранкова зарядка

7 Зар. літ.

«Собаче серце» як метафора 

соціальних експериментів 

революційної доби.

Опрацювати матеріал форзацу 

підручника, переглянути 

презентацію, зробити тезові записи. 

Переглянути кінофільм «Собаче 

серце» (режисер – В. Бортко)

1 Хімія

2 Фізика Розв’язування задач. Впр.36(1-2)

3 Історія
Аграрна реформа П.Столипіна та іі 

вплив на Украіну.
П.26 опрацювати

4 Укр. мова

Розділові знаки у складних реченнях 

із різними видами зв’язку / Робота 

над твором-роздумом «Як варто 

чинити, зіткнувшись із 

невихованістю, непорядністю іншої 

людини?» (при написанні твору 

використовувати складні речення з 

різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв’язку) 

Опрацювати п.32, виконати впр. 

405/ Робота над твором-роздумом 

«Як варто чинити, зіткнувшись із 

невихованістю, непорядністю іншої 

людини?» (при написанні твору 

використовувати складні речення з 

різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв’язку) 

5 Укр. літ.

Світова велич українського поета. Т. 

Шевченко та історико-культурний 

поступ України

Опрацювати матеріал підручника 

с.249

6 Геометрія Симетрія відносно прямої.
Опрацювати п.20 №№ 931, 933, 

938, 942

7 Правознавство

Урок-повторення з 

теми»Неповнолітні як суб,єкт 

цивільних.сімейних.трудових 

На стор.169 опрацювати питання 1-

9.

1 Рос. мова

Повторення:складні 

речення(види,засоби 

зв’язку,відношення між частинами, 

розділові знаки)

П.53, впр.363
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2 Алгебра
Розв’язування вправ на обчислення 

статистичних даних.
П. 24, №№ 997, 1001

3 Укр.мова

Узагальнення вивченого з теми 

«Складне речення з різними видами 

сполучникового і безсполучникового 

зв’язку»/ Робота над твором-

роздумом «Як варто чинити, 

зіткнувшись із невихованістю, 

непорядністю іншої людини?» (при 

написанні твору використовувати 

складні речення з різними видами 

сполучникового й 

безсполучникового зв’язку) 

Виконати  завдання (с.183-184)/ 

Робота над твором-роздумом «Як 

варто чинити, зіткнувшись із 

невихованістю, непорядністю іншої 

людини?» (при написанні твору 

використовувати складні речення з 

різними видами сполучникового й 

безсполучникового зв’язку) 

4 Історія/Географія

Реформа виборчоі системи в Астро-

Угорській імперіі/ Туризм як 

складник національної 

економіки,його види 

П.27прочити .вивчитип.28-29/ 

Опрацювати параграф 40.дати 

відповіді на запитання 

ст.225(робота з картою)
5 Анг. мова Найкращий блогер Впр 7 ст 194

6 Інформатика
Розв'язування компетентнісних 

задач

7 Осн. здоров'я

1 Географія Міжнародний туризм Опрацювати параграф 39.

2 Всесвітня історія

Україна в геополітичних планах 

Росіі.Німеччини та Австро-

Угорщини.

Підготувати доповідь по темі

3 Біологія

4 Анг. мова Унікальні міста Впр 1 ст 197

5 Зар. літ.

Конфлікт натовпу, масової 

свідомості та інтелекту, культури. 

Персонажі-«двійники» (Шаріков – 

Швондер).

Дати письмові відповіді: 1.Назвати 

ознаки антиутопії в повісті. 2. Що 

таке шариковщина і у чому полягає 

її небезпечність для будь-яких 

часів?

6 Фізкультура Ранкова зарядка

7 Укр. літ.

П. Куліш « Чорна рада» - перший 

україномовний історичний роман-

хроніка

Опрацювати матеріал підручника 

с.250 -259

1 Геометрія Поворот
Опрацювати п.21, №№ 954, 956, 

960

2 Хімія
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3 Мистецтво

Пам’ятки культури і мистецтва 

рідного краю.  Культурно-мистецькі 

заклади. Місця рідного краю, 

пов’язані з життям і творчістю 

відомих художників

Слухати музику

4 Рос. мова

Складні речення з різними видами 

зв’язку: будова,засоби зв’язку, 

розділові знаки)

Опрацювати п.54., впр.374

5 Фізкультура Ранкова зарядка

6 Фізика

Реактивний рух. Фізичні основи 

ракетної техніки. Досягнення 

космонавтики.

Пар.37

7 Труд . навч.
Проєкт «Виріб для власних потреб» 

Продовження виготовлення.
Продовжувати роботу
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