
Домашні завдання з української мови  та літератури, зарубіжної літератури для 9 класу. 
РОЗКЛАД   на  тиждень 04.05 – 08.05.2020р 

 

День 

тижня/ 

число 

Предмет Тема  Домашні завдання 

Яке домашнє завдання? Виконати і здати 

д/з  

Пн.  

04.05 

Українська 

мова 

 

Контрольна робота з теми:  

«Речення з відокремленими членами, звертаннями , 

вставними словами» 

 

Вправа 407, сторінка 200 - 201. Увага!!! 

Перевірка робіт та 

консультації  

з 8.30 -  18.00. 

Роботи , які 

надіслали після 

18.00 – 

перевіряються 

вранці. 

 

 

 

З понеділка 

до четверга 

Письмовий  переказ тексту з елементами опису 

місцевості у художньому стилі 

як пам’ятки історії та культури  
 

Написати переказ вправа 450 , сторінка 232 

 

 

 

Борги  

Вправа 452 

Відео переказ тексту «Будинок з химерами» усно 

(надсилати записи переказу) 

Переказ тексту письмово ( з пам’яті) 

Борги 

 

 

Вт 

05.05 

Зарубіжна 

література 

Борги 

 

 З понеділка 

до четверга 

Ср. 

06.05 

Українська 

література 

 

Григорій Квітка Основ’яненко  

Біографія письменника 

 

1). Читати про письменника текст стор 118-121. 

Відповідати на запитання (після тексту) письмово – 

конспект. 

 

З понеділка 

до четверга 

Чт  

07.05 

Українська 

література 

 

Повість «Маруся» 

 

 

2). Читати повість, написати героїв , їх характери. 

Стор. 122- 138 

Письмово завдання на стор 140-141 

№ 7 (1,2,3,5) 

 

Пт 

08.05 

   Здати всі роботи  

 

 

 

Підсумки Д/З 

( з 9.00 до 12.00) 

Борги 

 



Українська мова 9 клас  

Домашні завдання  04.05– 08.05.20 
 

П’яте травня 

Контрольна робота з теми:  

«Речення з відокремленими членами, звертаннями , вставними словами» 

Тестові завдання  
1. Відокремлення відбувається тому, щоб … 

- ускладнити (зробити складним ) речення 

- більше  виділити за змістом інші другорядні члени речення 

- збільшити кількість розділових знаків 

 

2. Відокремленими бувають такі члени речення: ………. 

- підмет і присудок 

- означення, обставина, додаток 

 

3. Речення списати і підкреслити відокремлені члени; 

 

А навесні ріка широко розливається, затоплюючи луги,  

Підступаючи до самісіньких околиць. 

 

В реченні  відокремлені члени …. 

- це обставина, яке … 

- це додаток, який …. 

- це означення, яке…. 

 

- відповідає на запитання Як?  

- відповідає на запитання коли? 

- відповідає на запитання кому? Чому? кого? Чого? 

- відповідає на запитання який? 

 

- Підкреслювати треба - . - . - . - . -     або інше. 

 



 

4. Уважно прочитайте колонки. Правильно поєднайте  відокремлені означення і приклади. 

 

1. Означення узгоджене 

( однакові  рід, число) 

Надто вже тонке воно, серце, й тендітне… (С.Павленко)  

2. Означення неузгоджене  Сніг, блискучий та легкий, здається, падає на серце прямо     (М. Рильський) 

3. Означення - прикладка Одна із жвавих дівчат, з гострими плечиками, захоплено дивилася на Дніпро  (С.Павленко) 

4.Обставина Крім знання, тут потрібна інтуїція, дар передбачення, дар ясновидця (О. Гончар) 

5. Додаток   А час, регочучи, над нами проліта, увесь він невмолимо невловимий (С. Павленко) 

Наприклад , записати так: 

 

1). Означення узгоджене.  …. Тут речення….  

 

5. Уважно читати речення. Списати  речення  рядками рівно (як тут написані) . Розставити розділові знаки. 

Виконати синтаксичний розбір речень 3 і 7. 

 

 

1). Край самої дороги закричав перепел потім чогось злякався та утікаючи зашелестів житами. 

2). Зроду не чесані й не миті татарські коні погойдувались у сливовій бистрині. 

3). Марко посміхнувся невідомій пташині відганяючи від себе думки про домашні завдання. 

4). Тополі навкруги здіймаються як вежі. 

5). Омите прозорим дощем усе здавалося легким оновленим. 

6). Усе ще зачудований красою весни  Ромко сів виконувати домашні завдання. 

7). Понад самою дорогою біля школи  виструнчились вже старі тополі однакові величні як солдати охороняють мир і спокій 

навчального закладу. 

8). Чистота це правильно треба дотримуватись правил безпеки під час карантину. 

9). Чуєш Марко треба виконувати домашні завдання! 

10). От побачиш Ромчику прийдеться тобі ще багато разів згадувати українську мову бо документи треба постійно писати. 

 

 

 

 

 



Сьоме травня 

Тема:  Письмовий  переказ тексту з елементами опису місцевості у художньому стилі 

як пам’ятки історії та культури  

Природний заповідник «Розточчя». 

 

 

 

 

 

 

 

Прочитати 10 раз текст (вправа 450) . 

Переказати усно. 

Потім писати письмово по пам’яті. 

 

Словник: метастазу міста – частина міста, 

Вирувало – дуже жваво жило, 

Саманні хати – з саману – глини з соломою       



 
 



 

Просто для  себе читати          Природний заповідник «РОЗТОЧЧЯ» 

Заповідник "Розточчя" створений 5 жовтня 1984 р. на основі державного заказника "Страдчанський ліс" та заповідного урочища "Королева гора". Він 

розміщений у північно-західній частині Подільської височини та відноситься до вузького горбистого пасьма Українського Розточчя. Площа заповідника — 

2084,5 га, протяжність території з півночі на південь становить 8 км, із заходу на схід — 12 км. 



Місцевий рельєф характеризується чергуванням річкових долин, болотяних місцин та горбів зі скелями. Середні висоти коливаються у межах 380-390 м, 

найвища вершина — Гострий Горб (395 м). Територією заповідника протікають річки Верещиця та її притока Ставчанка. Тут є стави, найбільший 

з яких — Янівський (площа — 207 га). 

Клімат території характеризується високою вологістю повітря та немалою кількісю річних опадів (673 мм). Це спричинено потоками західних і південно-

західни вітрів з Балтійського моря. Зима тут м'яка, з частими відлигами; середня температура січня — -3°С, липня — +17,5°С. 

Багатий рослинний світ заповідника представлений унікальними сосново-буковими та сосново-дубово-буковими деревостанами. Загалом 92% 

територіальної площі вкрито лісами, інші 8% — лучною, болотною та прибережно-водною рослинністю. Цікавими є щучникові та червонокострицеві луки 

в урочищі Заливки. Тут зростають береза низька, верба чорнична, журавлина болотна, синюха голуба, білозір болотний, пальчатокорінник. 

Флора "Розточчя" налічує 1097 видів судинних рослин, 212 — мохоподібних, 65 — лишайників, 20 — синьозелених водоростей, 423 види грибів. 

До Червоної книги України занесено 28 видів вищих рослин, половина з яких належить до родини орхідних. Зокрема, це: баранець звичайний, плаун 

звичайний, сальвінія плаваюча, береза низька, фіалка біла, верба чорнична, шолудивник королівський, лілія лісова, підсніжник білосніжний, косарики 

черепитчасті тощо. 

   

Різноманітна фауна заповідника представляє 43 види ссавців, 169 — птахів, 6 — плазунів, 11 — земноводних, 16 видів риб. Серед ссавців зустрічаються 

сарна європейська, олень, лось, заєць сірий, кабан дикий, вовк, лисиця, ласка. Із ряду комахоїдних — кріт, бурозубки звичайна, мала і білочерева, кутори 

звичайна і мала. Земноводними представниками є ящірки прудка й живородна, вуж і гадюка звичайна, тритон звичайний і гребінчастий, жаба ставкова 

та озерна, кумка червоночерева, ропуха сіра тощо. Рідкісними видами на теренах "Розточчя" є рукокрилі. Загалом до Червоної книги України занесено 

18 видів тварин: видра річкова, горностай, кутора мала, європейський широковух, борсук, лелека чорний, змієїд, орлан-білохвіст, сичик-горобець, мідянка, 

полоз лісовий, дозорець імператор, махаон та інші. 

   

Навчально-просвітницький екологічний центр заповідника створив Музей природи та гурток "Зелена школа". Територією "Розточчя" проходять екологічні 

стежки. Тут проводиться ряд еколого-освітніх заходів та спортивно-туристичних конкурсів. Відвідувачі можуть їздити верхи на конях, побачити у 

вольєрах плямистих оленів та декоративних птахів: голубів, качок, мандаринок, фазанів та інших. 
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Українська література   
 

 

 

 



 

 

  
 



Відповідати на запитання письмово. 

1. Коли і де народився? 

2. Хто і ким були батьки? 

3. Яке улюблене місце письменника? 

4. Як жив письменник? 

5. Хто першим слухав його твори, був критиком ? 

Критик – людина, яка опрацьовує твір і надає оцінку твору. 

6. Які твори письменник присвятив своїй дружині? 

7. Де  і як навчався Григорій? 

8. Батько Григорія хотів, щоб син став ким? 

9. Який випадок у дитинстві стався з Григорієм? 

10. Яку посаду обіймав (посідав) у Харківському театрі? 

 

 

Читати повість. 



   



  



  



  



  



  



  



  



  



 
 



Алгебра, геометрія 

 
 

 

 



 
Географія 9 клас 

Торгівля як вид послуг. Форми торгівлі. Показники зовнішньої торгівлі. Торгівля в Україні. 

1) Переглянути презентацію: 

https://vseosvita.ua/library/torgivla-ak-vid-poslug-formi-torgivli-pokazniki-zovnisnoi-torgivli-torgivla-v-ukraini-obsagi-ta-struktura-eksportu-j-importu-tovariv-

ta-poslug-cinniki-9522.html 

https://vseosvita.ua/library/torgivla-ak-vid-poslug-formi-torgivli-pokazniki-zovnisnoi-torgivli-24636.html (записати в зошит слайд №4). 

 

 

Історія України 04.05 – 07.05 

9 клас 

Національно-визвольний рух на західноукраїнських землях під час революції 1848-1849 рр. в Австрійській імперії. 

Переглянути презентації: 

http://www.myshared.ru/slide/1064221/ (записати в зошит слайд №8). 

 

 

Всесвітня історія 04.05 – 07.05 

9 клас 

Європа й Америка в першій половині ХІХ ст. 

Переглянути презентацію: 

https://thepresentation.ru/istoriya/%D0%84vropa-%D1%96-amerika-v-persh%D1%96y-polovin%D1%96-h%D0%86h-stol%D1%96ttya-tema-2 

9 клас  

Біологія               Підручник  Біологія 9 клас Задорожній 2017 

Тема: Органічні сполуки. Біополімери. 

Що таке органічні речовини? 

Органічні речовини – речовини , що виникли із живої речовини або продуктів життєдіяльності. 

Органічні речовини ----    Білки, жири, вуглеводи , нуклеїнові кислоти. 

 

До складу всіх цих речовин входять    атоми Карбону  ( С),    Гідрогену (Н ,  

  Оксигену ( О ) 

Органічні молекули поділяються на дві групи – малі і великі молекули  

( макромолекули). 

 Малі органічні  молекули називають мономерами. 

Органічні речовини поділяються на складні та прості ( полімери) 

Полімери _ це природні та штучні високомолекулярні сполуки , макромолекули яких складаються великої кількості повторюваних однакових або різних 

за будовою мономерів. 

https://vseosvita.ua/library/torgivla-ak-vid-poslug-formi-torgivli-pokazniki-zovnisnoi-torgivli-torgivla-v-ukraini-obsagi-ta-struktura-eksportu-j-importu-tovariv-ta-poslug-cinniki-9522.html
https://vseosvita.ua/library/torgivla-ak-vid-poslug-formi-torgivli-pokazniki-zovnisnoi-torgivli-torgivla-v-ukraini-obsagi-ta-struktura-eksportu-j-importu-tovariv-ta-poslug-cinniki-9522.html
https://vseosvita.ua/library/torgivla-ak-vid-poslug-formi-torgivli-pokazniki-zovnisnoi-torgivli-24636.html
http://www.myshared.ru/slide/1064221/
https://thepresentation.ru/istoriya/%D0%84vropa-%D1%96-amerika-v-persh%D1%96y-polovin%D1%96-h%D0%86h-stol%D1%96ttya-tema-2


Біополімери   -це полімери,  які виробляються живими організмами ґ 

Наприклад : капрон ,  який виробляють штучно – це полімер, а щовк , який виробляють комахи це – біополімер. Обидва складаються   з малих органічних 

молекул – мономерів. Кількість мономерів може бути різною. 

Мономерами білків  є амінокислоти. 

Мономерами вуглеводів  є моносахариди. 

Мономерами нуклеїнових кислот є нуклеотиди . ( див. мал. 3.3 стор. 14) 

Контрольні тестові завдання 

1. Яка речовина є розчинником для інших полярних речовин в клітині?  ) 

А вода 

Б білок 

В ліпід 

Г вуглевод 

 2. Укажіть правильний перелік хімічних елементів, які є обов’язковими компонентами всіх органічних сполук. 

 А Оксиген, Нітроген, Сульфур 

Б Карбон, Гідроген, Оксиген 

В Карбон, Гідроген, Нітроген 

Г Гідроген, Оксиген, Нітроген 

Хімія  

Тема: : Йонно – молекулярні рівняння хімічних реакцій 

Алгоритм складання рівнянь реакції йонного обміну 

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 і справа ( закреслюємо) , що               залишається  записуємо внизу. 

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

 

 

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

1. 2NaOH + H2SO4 → Na 2SO4 + 2H2O  

2. СиCl2 + 2KOH → Си(OH)2↓ + 2КСI 

3. NaCl + AgNO3 → AgCl↓ + NaNO3 

4. Al2(SO4) 3 + 6LiOН→  2Al(OH)3↓ + 3Li2SO4 



 


