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Домашні завдання з української мови  та літератури, зарубіжної літератури для 9 класу. 
РОЗКЛАД   на  тиждень 12.05 – 15.05.2020р 

 

День 

тижня/ 

число 

Предмет Тема  Домашні завдання 

Яке домашнє завдання? Виконати і здати 

д/з  

Вт 

12.05 

Українська 

мова 

 

Директорська контрольна робота  

 

Завдання в документі 

(за можливостями учня) 

Увага!!! 

Перевірка робіт та 

консультації  

з 8.30 -  18.00. 

Роботи , які 

надіслали після 

18.00 – 

перевіряються 

вранці до 8.30. 

 

 

 

до четверга 

  

 

 

Борги  

Розточчя – писати  

 

Борги 

Письмовий  переказ тексту з елементами 

опису місцевості у художньому стилі 

як пам’ятки історії та культури 

 

Зарубіжна 

література 

Борги 

 

 до четверга 

Ср. 

13.05 

Українська 

література 

 

Григорій Квітка Основ’яненко  

Повість «Маруся» 

 

1). Читати  повість  

2). Усно переказувати  (відео надіслати ) 

уривок (ІІ абзац сторінка 123)  

від речення «Та що ж то за дівка була!..... до слів - 

цур їм.» 

 

до четверга 

Чт  

14.05 

Особистий 

щоденник  

 

9 Травня – День Перемоги, пам’яті нашого 

народу про Велику Вітчизняну війну 1941- 1945 

років. 

 

Скласти і записати речення про це свято , цей день. Здати всі роботи  

 

 

Пт 

15.05 

   Здати всі роботи  

 

Підсумки Д/З 

( з 9.00 до 12.00) 

Борги 
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Українська мова 9 клас  
Підписати 2(подвійний) аркуш паперу. Контрольну виконувати всім.  Ромчику завдання №1,5,7,11,12. 

Марк вибирає сам: як всі діти – писати все, або як Ромчик. 

Директорська 

контрольна робота 

з української мови  

за ІІ семестр 2019-2020 навчального року 

учня/учениці  9 класу 

БНРЦ «Сузір’я» 

міста Кривого Рогу 

………    ……… 

Завдання № 1. Уважно читати !!!!   Думати!!!! 

Відповісти на запитання і доповнити відповіді. 

1. До складу словосполучення завжди входять: 

а) підмет і присудок;               б) додаток і обставина;      в) головне й залежне слово;    г) однорідні члени речення. 

2. За метою висловлювання речення поділяються на: 

а) прості, складні;                б) поширені. непоширені;      в) окличні, неокличні;         г) розповідні, питальні, спонукальні. 

3. Односкладним є речення: 

а) Пісня - душа народу. 

б) Цього року зібрали гарний урожай. 

г) З вітром весняним сосна розмовляє. 

4. Прикладка є різновидом: 

а) означення;  б) додатка; 

в) обставини; г) підмета. 

5. Яким членом речення є виділене слово? 

Опівночі айстри в саду розцвіли. 

а) додатком;     б) означенням;  

в) обставиною; г) підметом. 

6. Якою частиною мови є присудок у реченні? 

Слово – перше дзеркало духу. 

а) прикметником; б) числівником;  
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в) займенником;   г) іменником. 

7. Поширеним звертанням ускладнено речення: 

а) Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки Батьківщину. 

б) Любі друзі, бережімо мову! 

в) Заплач, Матвійку, дам тобі копійку. 

г) До тебе, Україно, моя душа лине. 

8. Відокремлення відбувається тому, щоб … 

- ускладнити (зробити складним ) речення 

- більше  виділити за змістом інші другорядні члени речення 

- збільшити кількість розділових знаків 

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

- підмет і присудок 

- означення, обставина, додаток 

 

10. Речення списати і підкреслити відокремлені члени; 

 

А навесні ріка широко розливається, затоплюючи луги,  

Підступаючи до самісіньких околиць. 

 

В реченні  відокремлені члени …. 

- це обставина, яка … 

- 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? 
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                                   - Підкреслювати треба - . - . - . - . -     або ……. 
11. Уважно читати речення. Списати  речення  рядками. 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. 

12. Вказати  жанр і автора твору: 

 Наприклад :  «Маруся» -  епічний твір – повість, написав Григорій Квітка Основ’яненко  

 

 «Місяць на небі, зіроньки сяють» -  

 «Цвіте терен, цвіте терен» -  

 «Повість минулих літ» - 

 «Всякому місту – звичай і права» 

 « Бджола і Шершень» -  

 « Енеїда» - 

 «Наталка Полтавка» - 

 

Вказати дійових осіб у п’єсі «Наталка Полтавка». Який герой п’єси сподобався? Чому? Які риси характеру 

цього героя? 

У п’єсі … дійових осіб: …, …, …, …, …, … . 

Мені сподобався (-лась)   герой (героїня)      п’єси …, тому що …. . 

Герой (героїня) має такі риси характеру: ….. 

 

13. Яка пам’ятка історії та культури подобається тобі? Чому подобається ця пам’ятка? 
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Українська література   
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9 клас  

Біологія               Підручник  Біологія 9 клас Задорожній 2017 

Тема: Білки їхня структура організація та основні функції. 

- Опрацювати параграф  4 , 5   

- Переглянути презентацію  

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-bilki-ihna-strukturna-organizacia-ta-osnovni-funkcii-12187.html 

( законспектувати слайд  4, 12, 13, 14) 
 

Хімія          Хімія (Буринська, Величко) 9 клас 2017 

  Тема: Практична робота № 3 Реакції йонного обміну між електролітами у водних розчинах. 

Завдання.  Складіть   повні  та скороченні  йонно-молекулярні рівняння реакцій, що відповідають таким молекулярним рівнянням 

1.Між сіллю і основою 

а) MgCl2 + 2NaOH = Mg(OH)2↓ + 2NaCl; 

б) 

в) 

 

2.Між між двома солями; 

а) MgCl2 + K2CO3 = MgCO3↓ + 2KCl; 

б) 

в) 

3. Між сілью і кислотою   

 а) К2СО3 + H2SО4 = K2SО4 + CO2↑ + H2О; 

 б) 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-bilki-ihna-strukturna-organizacia-ta-osnovni-funkcii-12187.html
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 в) 

 

  ВИСНОВОК: Реакція обміну між електролітами у розчині відбувається тоді, коли серед її можливих продуктів є : 

1. Утворення  …………. (     )  

2. Утворення  ……….( Н2О)  

3.  Виділення   …………..    (    )           

Географія 9 клас 

Туризм як складник національної економіки, його види. 

1) Переглянути презентацію: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-turizm-ta-yogo-vidi-chinniki-rozvitku-turizmu-mizhnarodniy-turizm-38611.html (записати в зошит слайд №2, 

№3). 

Історія України 

9 клас 

Соціально-економічне життя народу та український національний рух у першій половині ХІХ ст. 

Повторити: 

https://znohistory.ed-era.com/m3/l12 

https://znohistory.ed-era.com/m3/l13-l14 

https://znohistory.ed-era.com/m3/l15 

https://znohistory.ed-era.com/m3/l16 

 

Всесвітня історія 12.05 – 15.05 

9 клас 

Європа й Америка в першій половині ХІХ ст. 

Переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=Hq8mHq_w55Q 

 

Основи правознавство 

 

Тема: Повторення та узагальнення матеріалу з розділу «Ти – людина», значить маєш 

права. 

Завдання: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-turizm-ta-yogo-vidi-chinniki-rozvitku-turizmu-mizhnarodniy-turizm-38611.html
https://znohistory.ed-era.com/m3/l12
https://znohistory.ed-era.com/m3/l13-l14
https://znohistory.ed-era.com/m3/l15
https://znohistory.ed-era.com/m3/l16
https://www.youtube.com/watch?v=Hq8mHq_w55Q
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1. Повторити Державні символи України; 

2. Повторити особисті права і обов’язки громадян України, сторінка 65-66; 

3. Виконати тестові завдання. 

 


