
Домашні завдання з української мови  та літератури, зарубіжної літератури для 9 класу. 
РОЗКЛАД   на  тиждень 27.04 – 30.04.2020р 

 

День 

тижня/ 

число 

Предмет Тема  Домашні завдання 

Яке домашнє завдання? Виконати і здати 

д/з  

Пн.  

27.04 

Українська 

мова 

 

Нове 

Відокремлені другорядні члени речення. 

1. Прикладка 

2. Відокремлені обставини 

3. Відокремлені додатки 

 

1). §33 Прикладка – впр. 381, стор 189 

2). §34  Відокремлені обставини – впр.390, стор 194 

3). § 35 Відокремлені додатки – впр.405, стор 198 

З понеділка 

до четверга 

Борги 

Для  боржників завдання залишила. 

Відокремлені другорядні члени речення. 

Відокремлені означення (узгоджені і неузгоджені). 

 

 

 

Борги  

Читати правила. 

Написати конспект за темою. 

Вправа №1 письмово. 

Вправа 452 

Відео переказ тексту «Будинок з химерами» усно 

(надсилати записи переказу) 

Переказ тексту письмово ( з пам’яті) 

Вт 

28.04 

Зарубіжна 

література 

Борги 

Письменник Ернест Теодор Амадей Гофман. 

Казка-новела «Крихітка Цахес». 

План скласти 

Твір написати  

 

З понеділка 

до четверга 

Ср. 

29.04 

Українська 

література 

 

Борги 

Іван Котляревський . 

Драматичний твір «Наталка Полтавка». 

План скласти 

Твір написати 

 

З понеділка 

до четверга 

Чт  

30.04 

 Борги  

Відео переказ тексту «Будинок з химерами» усно 

(надсилати записи переказу) 

Переказ тексту письмово ( з пам’яті) 

 

Особистий щоденник 

Запис в щоденнику (або на листках): 

1. Велике релігійне свято – Великдень. 

План. 

1) Підготовка до Великодня. 

2) Як я зустрів/-ла  і  провів/-ела Великдень. 

3) Мої роздуми про цей день, це релігійне свято. 

 

 

 

 

 

Записи в особовому щоденнику. 

 

Здати всі роботи  

 

 

 

Підсумки Д/З 

( з 9.00 до 12.00) 

Борги 

 



Українська мова 9 клас  

Домашні завдання за 20.04 – 24.04.20 
тема: Відокремлені другорядні члени речення. 

Відокремлені означення (узгоджені і неузгоджені). 

 

Повторення: 

Запитання: 

1.Що таке відокремлення? 

- Відокремлення – це виділення голосом і комами на письмі 

другорядних членів речення.  

 

2. Які члени речення бувають відокремленими? 

- Означення, обставина, додаток – другорядні члени 

речення. 

 
_____________________________________________________________________ 

Правило пригадуємо: 

Головні члени речення – підмет(хто? що?) 

                                              присудок (що робить? що 

зробить?) 

 

Другорядні члени речення – додаток (запитання відмінків) 

                                                     -----------  

                                                 кого? чого? кому? чому? ким? 

чим? … 

означення  який? яка? яке? які?   

                    чий?  чия?  чиє?  чиї? 

обставина - де? куди? звідки? навіщо? (з якою метою?) 

чому? коли? - . - . - . - . -            як?... 

 



 

Як підкреслюємо головні і другорядні члени речення? 

 
 

І. Прочитай уважно словосполучення в 1 (першій) 

колонці таблиці. 

- Які запитання  підходять до означень? 

- Вірно – які? яка? які? який?  

- Квіти ( які?) лісові, 

- Вимога (яка?) сувора, 

- Насадження (які?) лісові, 

- Будинок (який?) великий. 

- Слова узгоджуються у словосполученні. 

Узгоджуються  означення – це вони мають 

однаковий рід(чоловічий, жіночий, середній); 

однакове число (однину або множину); однаковий 

відмінок (Називний, Родовий, Давальний, Знахідний, 

Орудний, Місцевий).  

- Значить, це узгоджені означення. 



 

Означення відповідає на запитання:  

Який? Яка? Яке? Які?      Чий? Чия? Чиє?  Чиї? 

Котрий? Котра? Котре? Котрі? 

Скількох? Скільком? Скількома? На скількох? 

Узгоджується в роді, числі, відмінку – як і означуване слово. 

Означуване слово може бути:  

- Прикметником 

Наприклад:   Над морем розвівались білі  (які?) вітрила.  

/ означення –прикметник білі узгоджене з підметом вітрила/ 

- Займенником 

Наприклад: Учора тут була якась жінка. 

/ означення- займенник якась узгоджене з підметом жінка/ 

- Дієприкметником 

Наприклад: Набряклі бруньки всюди розпускаються  

на деревах і кущах. 

/ означення-дієприкметник набряклі (які?) узгоджене з 

підметом бруньки /  

- Дієприкметниковим зворотом 

Наприклад: Паски, змащені глазур’ю, стояли на столі. 

/ означення- дієприкметниковий зворот змащені глазур’ю 

узгоджене з підметом паски/ 

- Числівником 

Наприклад: Бракувало (не було) двох ґудзиків. 



/ означення – числівник двох(скількох?) узгоджене з додатком ґудзиків(чого?) 
 

ІІ. Прочитай уважно словосполучення в 2 (другій) колонці таблиці. 

- Які запитання  підходять до означень? 

- Квіти (які?) з лісу; 

- Вимога (яка?) читати; 

- Насадження (які?) з дубків; 

- Будинок (який?) праворуч. 

Але немає узгодження між цими словами. 

 

ІІІ. Запиши конспект у зошит. 

ІV. Вправа№1. До узгоджених словосполучень дібрати словосполучення – синоніми з неузгодженими 

означеннями. Записати словосполучення.  

З словосполученнями (на вибір) скласти 10 речень і виконати синтаксичний розбір речень. 

 

Зразок: Електрична (яка?) сила – сила  електрики. 

Узгоджені словосполучення     Неузгоджені словосполучення 

1. Шевченкові (чиї?) твори - …. 

2. Батьків (чий?) костюм- …. 

3. Весняні (…?)  дні - … 

4. Морські(…?)  глибини - …  

5. Гірські(…?)  вершини - … 

6. Воєнні(…?)  дні - … 

7. Командирський (…?) наказ - ...  

8. Геройський(…?)  вчинок - … 

9. Трамвайна(…?)  зупинка - … 

10. Кришталева(…?)  ваза - … 

11. Книжкова(…?)  полиця -…. 

12. Високоякісна(…?)  сталь - … 



Розвиток мовлення 

Тема: Переказ тексту з елементами опису пам’ятки 

історії й культури «Будинок з химерами». 

(Усно і письмово). 
Відео звіт усно. 

 

1. Прочитати текст вправи 452 - думати. 

2. Відповідати на запитання: 

- У якому столітті був створений будинок з химерами? 

- До якого стилю відноситься архітектура будинку? 

- Як звали архітектора, що створив проект будинку? 

- Яку форму має будинок? 

- Чому будинок отримав таку назву? 

- Якої тематики дотримувався архітектор під час оздоблення 

фасаду та приміщень будинку? 

- Який вид будинку на стінах і на даху? 

- Для кого будував архітектор будинок? 

- У якому році було завершене будівництво? 

- Які приміщення розміщувались у будинку? 

- У якому році архітектор залишив будинок? 
 

Цікаво: 



 
 Владиславу Городецькому вдалося на цьому місці майже за безцінь — 15 640 карбованців, придбати 1 550 м² землі в 

кредит. Ділянка землі вважалась непридатною для забудови через надто крутий схил, однак це не засмутило професіонала 

будівничої справи. Владислав Городецький зміг раціонально використати невеликий земельний майданчик та обійти складні 

умови ґрунтів. Для зміцнення стійкості схилу було вбито майже 50 бетонних набивних паль, розроблених 

інженером А. Е. Страусом, на глибину 5 метрів.  

Сам господар оселився в квартирі № 3, площею 380 м², що виходила в першому рівні на Банківську вулицю, а інші шість 

квартир здавав в оренду.  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%83%D1%81_%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD_%D0%95%D0%BC%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


УКРАЇНСЬКА МОВА 9 КЛАС    ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ  ТИЖДЕНЬ 27.04- 30.04 .20 

           ПІДРУЧНИК  

§  33         П Р И К Л А Д К А 

 

 

Уважно  читати  

 

 
 



 

 

Вправа 381 (письмово) 

 

Знайти правильну відповідь. 

Записати відповіді. 

1 - …,   2 - ….,  3- …., 4- … 

 

 

Завдання 1 (усно) 

Читати  таблицю «Відокремлення прикладок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Читати  таблицю «Відокремлення прикладок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§34        ВІДОКРЕМЛЕНІ ОБСТАВИНИ 

ПРОСТО ЧИТАТИ І ДУМАТИ  

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ВПРАВА 390 – ПИСЬМОВО 

 

 

§ 35  ВІДОКРЕМЛЕНІ ДОДАТКИ. 

ЧИТАТИ ПРАВИЛО  СТОР 198. 

 

ВПРАВА 405 (ПИСЬМОВО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Українська література 9 клас письмово твір 

Твір на тему "Наталка Полтавка як уособлення кращих рис української жінки" 
План 

І. Моє перше знайомство з Наталкою Полтавкою. (Хто така Наталка? Що нам відомо про її минуле?) 

II. Розкриття душевної краси Наталки.  

1. Працьовитість, чесність і ввічливість простої селянської дівчини. 

2. Доброта, розум і кмітливість Наталки. Особливості мови Наталки. 

3. Глибока повага, любов і чуйне ставлення до матері, шанобливе ставлення до старших. 

4. Почуття людської гідності простої української дівчини.  

5. Вірність у коханні. 

6. Рішучість і сміливість у боротьбі за своє щастя. Готовність до самопожертви. 

7. Самохарактеристика Наталки. Що про Наталку говорить виборний?А інші герої що говорять? 

8. Показ в образі Наталки високих моральних якостей українського народу. 

9. Наталка Полтавка і сучасні дівчата: спільне й відмінне.  

III. Чим мене най більше схвилював ( захопив, вразив) образ Наталки Полтавки . Чим цей образ захоплює читачів? 

___________________________________________________________________________________________________ 

Допомога: 

Можна використати у творі цитати. Цитата – це точно сказані героєм слова, які пишуться в лапках. 



Наприклад цитати Наталки з твору: 

1. «Не багата я і проста, но чесного роду, Не стиджуся прясти, шити і носити воду».  

2. “…Як вона поважає матір свою, шанує всіх старших за се бе”.  

3. “Моє все багатство єсть моє добре ім’я”. 

4. “Знайся кінь з конем, а віл з волом”.  

5. “Серце не вважає, кого раз полюбить, з тим і помирає”.  

6. «Бідність і багатство – єсть то Божа воля, З милим їх ділити – єсть щаслива доля». 

7. “Клянусь, що окрім Петра, не з ким не буду!”  

8. “От такові то наші полтавці! Коли діло піде, щоб добро зро бити, то один перед другим хватаються”. 

 

«Нагородив Бог Терпилиху дочкою. Окрім того, що красива, розумна, моторна і до всякого діла дотепна – 

яке в неї добре серце, як вона поважає матір свою, шанує всіх старших за себе, яка трудяща, яка рукодільниця, 

що й себе й матір свою на світі держить!”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Зарубіжна література 9 клас 

Твір за казкою Е. Т. А. Гофмана «Крихітка Цахес, на прізвисько Циннобер».  

Тема: Мої враження про казку «Крихітка Цахес». 

План 

І. Гофман як багатогранний митець-романтик.  

(Амадей Гофман — німецький письменник, композитор і художник. У його 

фантастичних оповіданнях і романах втілився дух німецького романтизму. ) 

(Гофман — великий мрійник, який умів у найбуденнішому побачити фантастичне.)   

II. Казка Гофмана "Крихітка Цахес..." — багатоплановий твір.  

(Події у творах Гофмана майже ніколи не відбуваються у далеких краях — 

зазвичай його неймовірні фантастичні герої діють у повсякденній обстановці. 

Іншою особливістю специфіки романтизму Гофмана є переплетіння реальності та 

нестримної фантазії, контраст високого, прекрасного і заземлено-буденного, 

потворного. І, нарешті, творам Гофмана притаманні іронія і гротеск.) 

1. Характеристика Цахеса.  

2. Конфлікт між митцем і філістером.  

(Потвора Цахес з ласки феї Розибельверде став для людей, що його оточували, не лише нормальним фізично, а й навіть 

симпатичним, талановитим, перебираючи на себе чужу славу і хист. Конфлікт розгорівся між поетом Бальтазаром і чудовиськом 

Цінно-бером, якому слухачі приписали щойно прочитані Бальтазаром чудові вірші. На присвоєнні чужої слави Ціннобер не 

зупинився, він вирішив одружитися з коханою дівчиною Бальтазара.)  

3. Доктор Проспер Альпанус — образ справедливого мага.  

(Якщо під дією чарів Розибельверде ніхто не помічав потворної суті Ціннобера, то чарівник Альпанус все бачив у магічному 

дзеркалі. Він і звернув увагу феї на те, що її експеримент із Цахесом не вдався і треба повернути все назад.)  



III. Повчальне значення твору Гофмана. Чи є в житті такі люди як Цахес? 

 (Створення химерного світу, де аномально сприймаються достоїнства людини — тупа потвора Цахес як талановитий симпатичний 

юнак, — втілює глибокі тенденції, взаємозв'язки в суспільстві.) 

Установіть відповідність між іменами персонажів та їхнім описом: 

Цахес 

«обличчя в нього було спокійне, навіть добродушне, тільки як 
придивитись до нього пильно, зблизька, то часом здавалося, 
ніби з нього, мов із скляного футляра, виглядає ще одне 
маленьке личко» 

Бальтазар 
«підпершись паличкою, сп’явся навшпиньки і з гордим виглядом 
сприймав хвалу, що сипалась на нього з усіх боків» 

Проспер 

Альпанус 

«він усім своїм серцем і зовнішнім виглядом — ходою, поставою і 
поважним обличчям — наче справді належить до любих 

старожитніх часів» 

 

 
Клас Понеділок 

27.04 

Вівторок 

28.04 

Середа 

29.04 

Четвер 

30.04 

9  

(алгебра) 

Читати §7, 

 сторінка 57-58 письмово 

Домашня самостійна 

робота (№1-11) 

- - Завдання на 

повторення. Розв'яжіть  

квадратні рівняння 

(через Дискримінант): 

а) 3х2 – 7х + 4 = 0;  

б) 5х2 – 8х + 3 = 0;  

в) 3х2 – 13х + 14 = 0;  

г) 2у2 – 9y + 10 = 0;  



д) 5у2 – 6y + 1 = 0; 

є) 4х2 + х – 33 = 0;  

ж) у2 – 10y – 24 = 0; з) р2 

+ р – 90 = 0. 

9 

(геометрія) 

- - Завдання на повторення. 

Сторінка 47, 

письмово №197,204. 

Побудувати точки до 

кожного завдання 

- 

 

Біологія  9кл     Розділ : Хімічний склад клітини та біологічні молекули 

Тема: Речовини живих організмів. Неорганічні речовини. 

- Опрацювати параграф 2 стор.8 – 11 

- Написати конспект 

Які хімічні елементи містяться в живих організмах ( таб. стор.8 ) 

Функції неорганічних речовин у клітині  ( табл. стор.9) 

Біологічна роль води ( стр.11) 

 

   Хімія  9клас.                     Опорний – конспект. 

Тема: Йонно – молекулярні рівняння хімічних реакцій. 

.Йонно-молекулярне рівняння — це рівняння, яке містить формули речовин і формули йонів. 

 
Молекулярне рівняння                   Йонно-молекулярне рівняння 

                 HI + KOH = KI + H2O                                               Н+ + ОН _  = Н2О 

При складанні йонно-молекулярного рівняння дотримуються такої послідовності дій: 

• 1. Записують «звичайне» хімічне рівняння (його називають молекулярним ). 

• 2. За таблицею розчинності визначають, які реагенти і продукти реакції розчиняються у воді, а які — не розчиняються. 

• 3. З'ясовують, які реагенти і продукти реакції є сильними електролітами, а які — слабкими електролітами або неелектролітами. 



• 4. Формули розчинних сильних електролітів замінюють на формули відповідних йонів, ураховуючи при цьому індекси та коефіцієнти. Спочатку 

записують катіони, потім — аніони.(перший елемент завжди  + плюс , другий – мінус ,  число йонів = валентності. Наприклад : якщо Н валентність 

І то кількість йонів +1. 

• 5. З обох частин отриманого рівняння вилучають однакові йони (у разі їх наявності) в однакових кількостях ( закреслюємо , а те що залишається 

буде коротке йонне рівняння.) 

Обов’язковими умовами цих реакцій є утворення речовин, які практично не дисоціюють:   

1) осад; 

2) летка речовина (газ);  

 3) слабкі електроліти    
 
Наприклад : 

1. а)    молекулярне рівняння 
              HCl + NaOH = NaCl + H2O. 

                                              перший елемент у сполуці віддає отримує електрони (+ плюс) 

                                                  другий  елемент приєднує електрони отримує ( – мінус) 

                                                     число 1.2.3. електронів = валентності елементу 
         б)   повне йонне рівняння 
 
              Н+ + Cl- + Na+ + ОН- = Н2О + Na+ + Cl- 

                                                  Те що однакове зліва = справа ( закреслюємо) , що               залишається  записуємо внизу. 

в) скорочене йонне   рівняння 
               Н+ + ОН- = Н2О. 

Опрацювати конспект для виконання завдань. 

Завдання.  

• Складіть йонно-молекулярні рівняння реакцій, що відповідають таким молекулярним рівнянням: 

1. Mn(NO3)2 + Ba(OH)2 = Мn(ОН)2↓ + Ba(NO3)2; 

2. Na2S + H2SO4 = Na2SO4 + H2S↑; 

3. 2KOH + CO2 = K2CO3 + H2O; 
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