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№ 
п/п 

Предмет Домашнє завдання 

1.  Алгебра 1. № 31.22,31.36, 31.39, 31.41 до 17.03 (17.03 тест он-
лайн) 
2. П.32 опрацювати № 32.2 -32.18 всі  на 23.03 (23.03 
тест он-лайн) 
3. завдання в viber на 25.03 (25.03 тест он-лайн) 
контрольна робота 

2.  Геометрія 16.03 тест он-лайн (контрольна робота) 
Підготовка до ДПА варіант 1 – 5 на 19.03 
Підготовка до ДПА варіант 6 – 11 на 26.03 
Підготовка до ДПА варіант 12 – 18 на 02.04 

3.  Українська мова 1. Параграф 29, вправа 330, 331 ( до кожного 

речення намалювати схему!!!) 

2. Написати твір-роздум «Чи зможуть із часом 

селфі замінити родинні фотографії» 

4.  Українська 
література 

Прочитати поеми «Катерина» і «Наймичка», скласти 

паспорти цих творів (письмово). 

16-20 березня – через Вайбер (14-15 год щодня) 

розповісти уривок з поеми «Сон». 

23-27 березня – через Вайбер (14-15 год щодня) 
розповісти уривок з поеми «І мертвим, і живим…». 

5.  Зарубіжна 
література 

Б.Шоу «Пігмаліон», характеристика Елізи Дулітл 

Рей  Бредбері  «451 градус за Фаренгейтом» 

6.  Біологія Усно:§ 30,31,32,33,34,35,36 

Письмово в зошиті: Завдання після параграфів:№ 5 

ст.123, № 3,4 ст.127, № 6 ст. 131.  

Узагальнюючі завдання до теми «Закономірності 

успадкування ознак» ст. 146-147. 

Онлайн тести буду надсилати у вайбер групу з 

вказаними термінами виконання. 

7.  Англійська мова Давидович Ірина Богданівна 

20 тестів («Готуємось до ДПА 2020», видавництво 
«Підручники і посібники»), твір на тему «Будинок моєї 

мрії» 
 Кутельмах Іванна Романівна 

15 тестів («Готуємось до ДПА 2020», видавництво 

«Підручники і посібники»), твори на теми «Будинок моєї 

мрії», «Визначні місця Венеції» (визначні місця вчитель 

розподілила між вами) 

Манько Наталія Іванівна 
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15 тестів («Готуємось до ДПА 2020», видавництво 

«Підручники і посібники»), твори на теми «Будинок моєї 

мрії», «Історія ст.52 SB» 

8.  Німецька мова 1. Прочитати і перекласти текст.  
Lassen(ласкаво запрошую) Sie in mein Zimmer 
eintreten! Sie sehen, wie es schön, gemütlich ist. Mein 
Zimmer wurde vor kurzem renoviert. Ich habe es 
selbst eingerichtet (обставляти). Die Eltern sagen, 
dass ich es mit Geschmack eingerichtet habe. 

Mein Zimmer ist nicht groß. Es ist 12 Quadratmeter groß. 
Rechts an der Tür steht ein Sofa. Das ist ein modernes 
Sofa. Darauf liegen zwei Kissen. Links steht ein 
Bücherschrank. Der Kleiderschrank steht auch rechts 
neben dem Sofa. Die Wände sind tapeziert.(заклеєні 
шпалерами) 

Am Kleiderschrank sind einige Poster(плакатів) von 
berühmten Sängern, die ich gern höre. In der linken 
Ecke neben dem Bücherschrank steht ein 
Computertisch mit meinem Computer. Es gibt hier 
auch einen Kassettenrecorder. An dem Fenster 
hängen helle Vorhänge. Auf dem Boden liegt ein 
weicher Teppich. 

Ich fühle mich in meinem Zimmer wohl. Das wichtigste ist 
es, dass in meinem Zimmer alles bequem ist und eine 
gemütliche Atmosphäre herrscht. 
 
 Письмовий переклад українською до 20.03 

2. Дати відповідь на запитання  
- Wie ist dein Zimmer? 
- Welche Mobel sind hier? 
- Wo stehen Mobel in deiner Klasse? 
- Beschreibe dein Wohnung? 
- Was machst du nach Hause am Wochenende? 
- Wo und mit wem wohnst du? 

 
Письмова відповідь німецькою до 27.03 

3. Провідміняти словосполучення 
- Sich erholen 
- Fahren mit Bus 
- Lesen Text 
- Mussen in die Schule gehen 
- Wohnen in der Stadt 
- Rechnen Zahlen 

Письмово подати до 03.04 

9.  Польська мова Zadznie domowe na 19.03 
s.228-230   ćw.9 s.133 
 
19.03   G.Kalinowski „ Tramwajem do Kijowa ‘’ 
  s.148-150  czytać 
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  Ćw.38 s.150  pisemnie pytania 1,2, 5 
Zd  Z jakiej okazji i w którym roku we Lwowie ruszył 
pierwszy tramwaj elektryczny . 
Opisz jak wyglądał pierwszy ttamwaj we Lwowie. 
Termin przesłania pracy do 26.03 
 
26.03  Wrocław - europejska stolica kultury. 
    S.155 - 157 czytać 
     Ćw. 3.4  s.158 
  Wrocław i Lwów co łączy te miasta . (Napisać 7-9 zdań) 
 Termin przesłania pracy do 02.04 
 
02.04  System edukacji w Polsce. 
    https://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/organisation-education-system-
and-its-structure-56_plhttps://eacea.ec.europa.eu/national-
policies/eurydice/content/organisation-education-system-
and-its-structure-56_pl 
   
Zrobić schemat szkolnictwa w Polsce i porównać ze 
szkolnictwem na Ukrainie  
 Mój adres mailowy : lesna.wiktoria19@gmail.com 

 

10.  Основи здоров’я 1 Параграф 21, 22 
Короткий конспект до 20.03 
2 Дайте письмову розгорнуту відповідь на запитання 
1) назвіть та прокоментуйте ознаки міцної родини – до 
27.03 
2) опиши спілкування яке сприятиме взаємоповазі в 
родині – до 03.04 

11.  Історія України  параграф 28-29 (скласти розгорнутий план 
«Здобутки українського національного руху на 
західноукраїнських землях на початку ХХ ст.»).  

 Підготувати повідомлення про Андрея 
Шептицького.  

 Підготуватись до тематичної роботи (повторити 
параграф 23-29) 

 Параграф 30-31 (скласти характерні риси 
початкової освіти, середньо освіти, вищої освіти, 
розвиток науки. 

12.  Всесвітня історія  Підготуватись до тематичної роботи (повторити 
параграф 12-19) 

 Параграф 20,21 (виписати і вивчити дати та 
терміни, розуміти причини та наслідки події у 
Японії та Китаї у другій половині ХІХ – на початку 
ХХ ст.). 

13.  Географія  Дата Теми, передбачені для вивчення Домашнє 

завдання 

12.03 Особливості виробничого процесу та чинники 

розміщення підприємств, що виробляють тканини різних 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-56_pl
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-56_pl
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-56_pl
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-56_pl
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-56_pl
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-56_pl
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видів, одяг, шкіряно-взуттєву продукцію. Прочитати 

§33 (с. 176-178). Намалювати в зошиті схему (с. 177). 

Домашнє завдання надіслати на перевірку до 15.03! 

17.03 Чинники та центри розміщення текстильного, 

швейного, шкіряного, взуттєвого виробництва в Україні. 

Найбільші на світовому ринку країни-виробники та 

країни-експортери тканин, одягу та взуття. Народні 

промисли в Україні.  Прочитати §33 (с. 178-185). 

Виписати з тексту підручника найбільші центри легкої 

промисловості в Україні та світі (оформити у вигляді 

таблиці у форматі Word). Виконати завдання (у форматі 

Word) «Шукаю в Інтернеті» на с. 185 (в підручнику). 

Надіслати виконані завдання на ел. пошту вчителю. 

19.03 Чинники розміщення підприємств, що виробляють 

харчові продукти. Харчова промисловість в Україні. 

Особливості технологій та чинники розміщення 

підприємств буряко-цукрового, олійного, 

маслосироробного, плодовоовочеконсервного, рибного, 

хлібопекарського, макаронного, борошномельного, 

круп’яного, кондитерського, пивоварного, виноробного 

виробництв, розливу безалкогольних напоїв, 

мінеральних вод. Прочитати §35. Намалювати в зошиті 

схему (с. 187). Виписати з тексту підручника найбільші 

центри харчової промисловості в Україні (оформити у 

вигляді таблиці у форматі Word). Виконати завдання (у 

форматі Word) «Шукаю в Інтернеті» на с. 194 (в 

підручнику). Надіслати виконані завдання на ел. пошту 

вчителю. 

Домашні завдання надіслати на перевірку до 22.03! 

24.03 Виробництво харчових продуктів у своєму регіоні. 

Виробництво продуктів харчування у світі: сучасні 

тенденції, вплив глобалізації та національних традицій, 

взаємозв’язок з агробізнесом. Традиційні виробництва 

харчових продуктів окремих країн світу. Прочитати 

§36. Виписати з тексту підручника найбільші центри 

харчової промисловості у світі (оформити у вигляді 

таблиці у форматі Word). Виконати завдання 5 та 

«Генерую ідеї» на с. 199 (в підручнику) у форматі Word. 

Надіслати виконані завдання на ел. пошту вчителю. 

Повторити теми 4-6. 

26.03 Узагальнення знань з розділу 3 «Вторинний 

сектор господарства». Контрольна робота з теми 4-6.
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 Виконати тестові завдання. Відповіді надіслати на 

ел. пошту вчителю. 

Домашні завдання надіслати на перевірку до 27.04! 

31.03 Транспорт, його роль у національній економіці та 

формуванні світового господарства. Види транспорту, 

їхні переваги та недоліки. Прочитати §37. 

Намалювати в зошиті таблицю 19 (с. 206). Виконати у 

Word завдання 1-7 з підручника на с. 208 та надіслати 

виконані завдання на ел. пошту вчителю. 

02.04 Транспорт України. Залізничний транспорт – 

основний вид транспорту України. Найважливіші 

автомагістралі України. Водні шляхи, найбільші морські 

та річкові порти України. Повітряний транспорт. 

Транспортні вузли. Міжнародні транспортні коридори.на 

території України. Прочитати §38. Виконати у Word 

завдання 1-6 з підручника на с. 215 та надіслати виконані 

завдання на ел. пошту вчителю. 

Домашні завдання надіслати на перевірку до 03.04! 

e-mail вчителя: GeographLNU@i.ua 

14.  Фізика  1.Параграф 34,35 ,вправа34,35 

2.с.258завдання для самоперевірки 

3.Параграф 36,37,вправа36,37 

( контроль через он-лайн тестування,по середах 

з11.00-13.00)                     

15.  Хімія § 33 Біологічна роль амінокислот і білків.  

§ 34 Захист довкілля від стійких органічних 

забруднювачів. 

Контроль знань з теми «Початкові поняття про 

органічні сполуки» зразу ж після карантину!!!  

16.  Правознавство   Підготуватись до тематичного оцінювання 
(повторити параграф 15-22) 

 Параграф 23, 24 .  Розуміти юридичні терміни. 

17.  Інформатика Опрацювати Розділ 8 
Виконати практичну роботу № 10(с.227) та № 11 
(с.234). 
Роботи скинути на електронну лошту або у вайбер  до 
31.03 (включно). 

 

mailto:GeographLNU@i.ua

