
Домашні завдання з математики (06.03 – 10.04.2020) 

Клас  Тема  Завдання  Матеріали  

6 –А 

Математика  
Множення 

раціональних 
чисел 

Виконати 
вправи: 
№ 1151,  1153,  
1154, 1155, 

1156,  1157, 

1158, 1159. 

Опрацювати  
§ 38 

1.Завантажуємо підручник «Математика» 6 клас,  
Янченко Г., Кравчук В. 
 

2. Відеоуроки  з математики 6 клас «Множення 
раціональних чисел» 
https://www.youtube.com/watch?v=YlO-lbdCEhU 

6–Б 

Математика 

Раціональні 
числа та дії з 
ними 

Виконати 
вправи: 

№956 с.167 

№957 

№709 с.122 

 

№958 с.167 

№961 

№78 с.15 

 

№962 с.168 

№963 

№116 с.19 

 

№970 с.168 

№971 

№119 с.19 

1.Завантажуємо підручник: 
https://pidruchnyk.com.ua/525-matematika-tarasenkova-

bogatirova-6-klas.html 

7-А 

7-Б 

Алгебра  

Розв’язування 
систем двох 
лінійних рівнянь 
з двома 
змінними. 
Розв’язування 
систем способом 
підстановки. 

Виконати 
вправи: 
№1086(а,б),  
1087(а,б)(Бевз), 
№198(1,2) 

(збірник 
Мерзляк А.Г.) 
Опрацювати  
§28. 

 

1.Завантажуємо підручник «Алгебра» 7 клас 
загальноосвітніх навчальних закладів, Бевз Г.П., В.Г. Бевз. 

2. Завантажуємо збірник завдань з алгебри для 7 класу, А. Г. 
Мерзляк, В. Б. Полонський. 

3.Відеоуроки з алгебри 7 клас «Розв’язування систем 
рівнянь способом  підстановки» 

https://www.youtube.com/watch?v=Q49gJGIQ5Ig 

https://www.youtube.com/watch?v=YlO-lbdCEhU
https://pidruchnyk.com.ua/525-matematika-tarasenkova-bogatirova-6-klas.html
https://pidruchnyk.com.ua/525-matematika-tarasenkova-bogatirova-6-klas.html
https://www.youtube.com/watch?v=Q49gJGIQ5Ig


7-А 

7-Б 

Геометрія  

Задачі на 
побудову. 
Побудова 
трикутника за 
трьома 
сторонами 

Виконати 
вправи:  
№599, 600, 603, 
607( Бевз Г.П.) 
№206, 207, 209 

(А.Г. Мерзляк) 
Опрацювати 
§20. 

 

1.Завантажуємо підручник «Геометрія» 7 клас 
загальноосвітніх навчальних закладів, Бевз Г.П., В.Г. Бевз. 

2. Завантажуємо збірник завдань з геометрії для 7 класу, А. 
Г. Мерзляк, В. Б. Полонський. 

3. Відео уроки з геометрії 7 клас 
https://www.youtube.com/watch?v=Wxv1gS4DseM 

8 клас 
алгебра 

Тотожні 
перетворення 
виразів, що 
містять 
квадратні 
корені. 

Виконати 
вправи: 
№499, 501, 

502,503, 511, 

512, 

опрацювати 
§16 

1.Завантажуємо підручник «Алгебра» 8 клас 
загальноосвітніх навчальних закладів А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонський. 
2.Відеоуроки з алгебри для 8 класу « Перетворення виразів, 
що містять квадратні корені». 
«https://www.youtube.com/watch?v=cYC0_DdgZG4 

 

8 клас 
геометрія 

Розв’язування 
прямокутних 
трикутників 

Опрацювати §18 

Виконати завдання: 
№607, 608, 613, 614  

1.Завантажуємо підручник з геометрії для  8 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів , А. Г. Мерзляк, В. Б. 
Полонський. 2016 р. 
2.Відеоуроки з геометрії для 8 класу «Розв’язування 
прямокутних трикутників» 

https://www.youtube.com/watch?v=Hz1Xt8TtlSg 

9-А 

алгебра 

Геометрична 
прогресія, її 
властивості. 
Формула n-

енного члена 
геометричної 
прогресії 

Опрацювати § 22 

Виконати завдання: 

№935, 936, 937, 
938, 939, 940 

1.Завантажуємо підручник з алгебри для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів, Бевз Г.П., В.Г. 
Бевз.2009 р. 

2.Відеоуроки з алгебри для 9 класу «Геометрична 
прогресія, її властивості. Формула n-енного члена 
геометричної прогресії» 

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

9-А 
геометрія 

Взаємне 
розміщення 
прямої та 
площини. 

Перпендикуляр 
до площини. 

Опрацювати § 27. 

Виконати завдання: 
№ 928, 932, 933. 

1.Завантажуємо підручник з геометрії для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів, Бурда М.І., 
Тарасенкова Н.А. 2009 р. 

2.Відеоуроки з геометрії для 9 класу «.Взаємне 
розміщення прямої та площини.» ,«Перпендикуляр до 
площини» 

https://www.youtube.com/watch?v=N_q158mD228 

https://www.youtube.com/watch?v=Wxv1gS4DseM
https://www.youtube.com/watch?v=cYC0_DdgZG4
https://www.youtube.com/watch?v=Hz1Xt8TtlSg
https://www.youtube.com/watch?v=IfLxdFJvcUI
https://www.youtube.com/watch?v=N_q158mD228


9-Б  

алгебра 

Розв’язування 
систем лінійних 
нерівностей з 
однією змінною 

Опрацювати §6. 

Виконати завдання: 

№228(в,г), 229(а), 
231(а), 240, 241 

1.Завантажуємо підручник з алгебри для 9 класу 

загальноосвітніх навчальних закладів, Бевз Г.П., В.Г. Бевз. 
2009 р. 

2.Відеоуроки з алгебри для 9 класу» Системи лінійних 
нерівностей з однією змінною»  

https://www.youtube.com/watch?v=s6QwRYBhIYA 

9-Б 

геометрія 

Множення 
вектора на 
число. 

Опрацювати §96 

Виконати завдання: 
№ 19, 

20.(ПогорєловО.В.) 

№565, 567, 571,581 
( збірник Шевчук 
В.С.) 

 

1.Завантажуємо підручник з геометрії для 7-9 класів 
загальноосвітніх навчальних закладів , О.В.Погорєлов 

2.  Завантажуємо збірник завдань з геометрії для 8 класу 

(Шевчук В.С.) 
3. Відеоуроки з геометрії для 9 класу «Множення вектора 
на число». 

https://www.youtube.com/watch?v=u8QuqShFE_E 

 

10 

алгебра 

Арифметична 
прогресія 

Виконати завдання: 
№648 с.165 

№652 

№654 с.166 

№658 

https://pidruchnyk.com.ua/1042-algebra-bevz-9-klas-

2017.html 

10 

геометрія 

Площі фігур Виконати завдання: 
№6 с.204 

№8 

№12 с.204 

№14 

https://pidruchniki.in.ua/geometriya-7-9-klas-pogoryelov-o-

v/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=s6QwRYBhIYA
https://www.youtube.com/watch?v=u8QuqShFE_E
https://pidruchnyk.com.ua/1042-algebra-bevz-9-klas-2017.html
https://pidruchnyk.com.ua/1042-algebra-bevz-9-klas-2017.html
https://pidruchniki.in.ua/geometriya-7-9-klas-pogoryelov-o-v/
https://pidruchniki.in.ua/geometriya-7-9-klas-pogoryelov-o-v/

