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№ 
п/п 

Предмет Домашнє завдання 

1.  Математика  Виконати  зі збірника  контрольну роботу 7 ст.129, cт.137  вправа 

1-8   до 16.03 

Виконати онлайн тест з теми Додавання і віднімання десяткових 

дробів 17.03,що буде надісланий  

Множення   десяткових дробів 

Опрацювати параграф 34 з підручника. Розв’язати письмово 

вправи 911-929, 932-961  виконати  у термін до 24.03, після цього 

24.03 виконати  тест, посилання на тест буде надіслане вам 

24.03 

Виконати письмові вправи на повторення 321-324    336-339   

358-361  422-425 

450-452  525-526   552-554  603-605    650-652  виконати до 31.03 

2.  Інформатика Опрацювати параграфи 20-21,виконати завд 6 ст.110, завд 9 

ст.116 

3.  Українська мова опрацювати параграфи 38-40, виконати вправи 453  465  476  

Написати твір на одну із тем: «Чому необхідно знати історію 

свого народу» 

«Чому потрібно знати звичаї свого народу» 

«Чого не можна купити за гроші» 

«Чому потрібно берегти природу» 

4.  Українська 
література 

Т.Шевченко «Садок вишневий коло хати» напам*ять 

П.Тичина ст.199-202 вивчити напам*ять одну із поезій  

Є.Гуцало ст.203-211 читати оповідання «Лось» 

5.  Зарубіжна 
література 

Роалд Дал «Чарлі і шоколадна фабрика» читати і скласти план 

Підготувати  сценки 

6.  Природознавство Усно:§ 35,36,37,38,39,40 

Письмово в зошиті: Заповнити табличку з підручникм ст.156, ст 

172 

7.  Німецька мова 1. Прочитати і перекласти текст. Вставити замість крапочок 
потрібні слова 
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Wir ……………. eine große Familie. Sie besteht aus sechs 
Personen. Sie besteht aus meiner Mutter, meinem Vater, 
meiner Oma, meinen Geschwistern und mir. 

Ich ………………. eine Schwester und einen Bruder. 

Meine Schwester ist 15 Jahre alt. Sie heißt Maria. Sie ist drei 
Jahre jünger als ich. Sie ist eine gute Schwester.  Sie geht in 
die 10. Klasse. Sie lernt sehr gut. Sie hat nur………… Noten. 
Maria hat Sport gern. Sie treibt viel Sport. Sie läuft, treibt 
Aerobic, …………… Basketball und Tischtennis. Sie singt auch 
gern.  

jeden Tag ……. ich sieben oder acht Stunden.       Während der 
Stunden lernen wir viel Neues und Interessantes. Ich finde 
(вважаю)das Studium interessant. Ich lerne gern. Manchmal 
gehen wir ins Park………….. 

Um halb zwei ist der Unterricht zu Ende. Sonst gehe ich nach 
Hause. Dort esse ich zu Mittag. Nach dem Mittagessen 
……………………………… 

Um fünf Uhr…………….  ich meine Hausaufgaben. Ich arbeite 
etwa 3 Stunden daran. 

Um neunzehn Uhr esse ich zu Abend. Nach dem Abendessen 
gehe ich selten aus. Ich gehe spazieren oder begegne meinen 
guten Freunden. Wir spielen am Computer oder hören schöne 
Musik. Wir lernen viele ………., deshalb habe ich wenig(мало) 
Freizeit.  

Um dreiundzwanzig Uhr ist mein Arbeitstag zu Ende und ich gehe 
ins Bett. Ich gehe schlafen um……………… 

 Письмовий переклад до 20.03 

2 Дати відповіді на запитання 
- Wie heisst dein Vater? 
- Wie alt ist dein Bruder? 
- Wie viel Stunden hast du am Freitag? 
- Wie oft gehst du spazieren?  
- Wie spat ist es? 
- Wohin fahren Sie am Sonntag? 
- Was machen die Kinder in der Schule? 
- Hast du Hobby? 
- Wie lange dauert(триває) eine Stunde? 
- Was macht deine Eltern am Wochenende? 

Письмова відповідь німецькою до 27.03 
3 Написати годину 

9.45 – ………………………… 
15.10 - …………………………. 
16.05 -………………………….. 
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18.40 – ………………………… 
11.30 – ………………………… 
07.25 – ………………………… 
 

 
Письмово до 03.04 

8.  Польська мова Zd na 12.03  
Ćw21 s.126  pisemnie ,26 s.127 czytać 
 
 12.03    Znani sportowce Polski i Ukrainy. 
     Otylia Jędrzejewska  płwaczka  
     Adam Małysz  skoczek narciarski  
     Andrij Szewczenko  piłkarz 
     Anastazja Wozniak  gimnastka 
 
Ćw.11 s.152 czytać 
 Rzeczowniki zywotne i nieżywotne  s.148 
Ćw. 5 s.149  
Zd  ćw 6  s.149 
Termin do 15.03  
 
16.03  Lekcje wf w naszym liceum. 
   Napisz krótkie opowiadanie na temat : ‘’ Wf w naszej klasie „ 
 Co ci się podoba na tej lekcji. 
 Czy chciałbyś (chciałabyś) coś zmienić. 
 Czy potrzebny jest wf w szkole uzasanij swoją wypowiedz. 
Termin do 18.03 
 
19.03  Gry sportowe na boisku szkolnym. 
     Gra ringo . 
http://www.wychowaniefizyczne.pl/userfiles/_aktuals/przepisy_ringo.
pdf 
 Przeczytać . 
 
23.03  Zdrowa rodzina - zdrowe panstwo. 
      Odmiana przymiotników s.151     
      Ćw.12, 13 s.152 
Termin do 26.03 
 
26.03  Tłumaczenie tekstu . Pisownia wyrazów z ch i h . 
      Ćw.20 s.142 
      S.157  zapoaznać się 
       Ćw.20, 21 s. 158 
 Termin  do  30.03 
30.03  Swięta rodzinne. Moje urodziny. 
      S.128- 129  czytać  
       Ćw. 1, s. 130  
      Opisz swoje ulubione święto. 
      Mozna korzystać z pomocy ćw 3 s.131 
 Termin pracy do  02.04 
 
 

http://www.wychowaniefizyczne.pl/userfiles/_aktuals/przepisy_ringo.pdf
http://www.wychowaniefizyczne.pl/userfiles/_aktuals/przepisy_ringo.pdf
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02.04  Układamy życzenia urodzinowe. 
       Ułżyc życzenia w języku ukraińskim i przetłumaczyć na język 
polski . 
 
 
Mój adres mailowy : lesna.wiktoria19@gmail.com 
   
 Viber +380505295719 

 

9.  Основи здоров’я  

10.  Історія   параграф 20 (виписати терміни у зошит) 

 параграф 21 (виписати інформацію про літописи) 

 параграф 22 (практична робота ст.223-224). 

11.  Англійська мова Кутельмах Іванна Романівна 

Впр. 1-5,ст..72 (SB.),  ст.68 (WB) 

Впр.1-5,ст..73 (SB.), ст.69 (WB) 

Впр.1-5 ст.76 (SB), ст.72 (WB) 

Впр.1-5 ст. 77 (SB), ст.73 (WB) 

Манько Наталія Іванівна 

Впр. 1-3,ст..70(SB.),  ст.66 (WB) 

Впр.1-5,ст..72(SB.), ст.67-68 (WB) 

Впр.1-5 ст.73 (SB), ст.69 (WB) 

Впр.1-5 ст. 76 (SB), ст.72 (WB)   

Вивчити табличку неправильних дієслів 

 


