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№ 
п/п 

Предмет Домашнє завдання 

1.  Алгебра Опрацювати параграф з алгебри або  геометріїї означає 

законспектувати у зошиті основні поняття  означення 

теореми або властивості  

Розвязати письмово вправи 32.15  32.16 до 18.03 

Опрацювати  параграф 33 (тригонометричні нерівності) 

Розгляну приклади виконані у підручнику 

Розвязати вправи 33.1-33.8 до 27.03 

Пройти онлайн тест 30.03 

Пройти онлайн тест 01.04 

Повторити вивчений матеріал з теми Тригонометричні 

функції 

2.  Геометрія Підручник Істер  опрацювати  параграф 13 

Розв вправи 13.1-13.9, 13.15-13.28    13.34-13.46  до 

25.03 надіслати мені у вайбер 

Опрацювати параграф 14 роз вправи 14.1-14.7 до 30.03 

надіслати мені у вайбер 

Опрацювати параграф 15 розв вправи 15.1- 15.28    

15.35-15.59 до 02.04 виконати 

Пройти онлайн тест що буде надісланий у вайбер 01.04 

Домашня самостійна робота впр 1-12 ст.280 

3.  Інформатика Практична робота (матеріали до практичної ви 

отримаєте згодом) 

надіслати мені на пошту ivanvoronuch07@gmail.com до 

25.03 

4.  Українська мова Параграф 33, вправа 276.  

Параграф 36,  вправа 319, 321. 

Параграф 40-44, вправа 351, 352, 356, 358, 368. 

(Увага!!! Указувати номер вправи обов”язково) 

5.  Українська література Прочитати драму-феєрію Лесі Українки «Лісова пісня». 

Вивчити напам”ять поезію «Contra spem spero!» 
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6.  Зарубіжна література Генріх Белль «Подорожній,коли ти при йдеш у Спа...» 

прочитати і скласти план 

Бертольд Брехт «Матінка Кураж та її діти» загальна 

характеристика 

7.  Біологія Усно:§ 28,29,30,31,32,33,34 

Письмово в зошиті  завдання після параграфів: №1,2 –

ст. 113, №2 ст -116, № 1,2 ст-119, № 2,3 ст – 130. 

Онлайн тести буду надсилати у вайбер групу з 

вказаними термінами виконання. 

8.  Англійська мова Завдання на платформі 

9.  Історія України  Параграф 31,32 . 

 Підготуватись до тематичної роботи (повторити 
параграф 20-32) 

 Параграф 33-34 (виписати і вивчити дати, 
розуміти причини та наслідки подій). 

10.  Всесвітня історія  Параграф 25 (підготувати : якими є головні 
відмінності між передумовами Першої та Другої 
світових війн?) 

 Параграф 26 (написати характерні риси політики 
«умиротворення», аншлюс Австрії, Мюнхенська 
угода) 

 Параграф 27 (пакт Молотова – Ріббентропа) 

11.  Громадянська освіта  Підготуватись до тематичної роботи (розділ 5) 

 Опрацювати тема 1,2,3,4 у розділі 6. 

 Написати есе до епіграфа однієї із тем. 

12.  Фізика  1.с.215завдання самоперевірки 

2.Параграф36-39,вправа36-39 

( контроль через он-лайн тестування,по понеділках 
з12.00-14.00)                     

13.  Хімія 1. Насичені й ароматичні аміни: склад і будова молекул, 

назви найпростіших за складом сполук. Будова 

аміногрупи.  

§ 22, вправи 2,5.   ЗАВДАННЯ ВИКОНАТИ ДО 17.03  

2. Амінокислоти: склад і будова молекул, загальні і 

структурні формули.  

§ 23, вправи 4-6.   ЗАВДАННЯ ВИКОНАТИ ДО 24.03  

3. Білки як високомолекулярні сполуки. Хімічні 

властивості білків. 
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§ 24, вправи 4-6.   ЗАВДАННЯ ВИКОНАТИ ДО 31.03  

Контроль знань з теми «Оксигеновмісні органічні 

сполуки» зразу ж після карантину!!!  

 


