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№ 
п/п 

Предмет Домашнє завдання 

1.  Математика  З підручника Мерзляк А.Г. : п.40 «Розв*язування рівнянь»№ 1159 – 1164 

(до 20.03);  № 11.65 – 11.72 (до 27.03); 11.73 - 1178 (до 03.04). 

2.  Українська 
мова 

Параграфи 37-39 

Вправи 420,428,442,456,461 

Он-лайн тести з терміном виконання робіт буду надсилати у групу 

3.  Українська 
література 

1. Прочитати В. Нестайка “Тореадори з Васюківки” 

Ст. 142, пит.2 

Ст. 148, пит.12 

Ст. 154-156 Конспект. (Виписати, що таке повість, пригодницький 

твір. Комічне. Засоби комічного) 

2. Прочитати Я. Стельмаха “Митькозаавр з Юрківки….” 

Ст. 172, пит.2 

Ст. 185, пит.11 

 

4.  Зарубіжна 
література 

Р.Бернс «Моє серце в верховині» (напам*ять) 

Р.Бредбері «Усмішка» прочитати, написати враження 

5.  Біологія Усно:§ 34,35,36,37,38,39 

Письмово в зошиті:  Скласти таблицю з теми суцвіття 

Назва 
суцвіття 

Схем
а 

Опи
с 

Представник
и 

    

    

Намалювати в зошиті мал. 152 з підручника ст 135, і позначити частини 

насінини. 

Скласти схему до теми плоди. 

Онлайн тести буду надсилати у вайбер групу з вказаними термінами 

виконання. 

6.  Основи 
здоров’я 

1.Склади та запиши 3 прислівя по харчуванню – до 20.03 
2.Наклей етикетку на А4 та проаналізуй її – до 27.03 

- Назва продукту 
- Харчова цінність 
- Енергетична цінність 
- Склад продукту 

3.Уяви, ти виробник солодощів, намалюй етикетку власного товару – 
до 03.04 
- виробник 
-склад продукту 
-енергетична цінність 
-дата виготовлення 
-умови зберігання 
- маса 
- штрих код 
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-харчові добавки  

7.  Інформатика Створити презентацію на довільну тему англійською мовою (не менше 10 

слайдів), а також презентацію мовою яку вивчаєте додатково (не менше 10 

слайдів) надіслати мені на пошту ivanvoronuch07@gmail.com  першу 

презентацію до 24.03 

Другу презентацію до 31.03 

8.  Історія 1.  Практичне заняття.  

Що можна дізнатись про особистість 

Александра Македонського за історичними 

джерелами. 

  

2.  У чому сутність еллінізму й особливості 

елліністичних держав. 
  

3.  Як за елліністичної доби розвивалась 

культура.  
  

4.  Практичне заняття. Яким було 

господарське, суспільне та духовне життя в 

античних полісах. Північного 

Причорномор’я.  

  

5.  Практичне заняття. Що Геродот писав 

про скіфів. 
  

Практичні роботи коротко в зошиті 

9.  Англійська 
мова 

Давидович Ірина Богданівна 

Ст.34-38, 42 (SB) 

Ст.18-22 (WB) 

Манько Наталія Іванівна 

Ст. 26-27 Описати друга  (твір) 

Ст. 15-17 WB 

29-30 SB  

Копії у групі Viber 

10.  Польська 
мова 

12.03  Uczymy sie jezyków obcych. 
   Czytać s.135 - 136  
   Pisownia NIE z różnymi częściami  mowy. 
   S .157  ćw 32 s.158 
  Termin do 16.03. 
17.03  Szkolne życie . 
      Opisz swój jeden dzień w szkole.  
 
      Termin do 18. 03 
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19.03  Twó○rczość Jana Brzechwy  wiersz Somochwała  
       Ćw. 24 s. 151- 152 czytać 
       Ćw. 25 s.152 pisemnie  

Termin do 23.03 
 

24.03 Wiktor Gomulicki „ Wspomnienia niebieskiego mundurku.” 
      Czytamy część I  Dzwonek szkolny . 
      S.228 -232 
     Wypisz  postacie które występują  z opowiadaniu 
 

Termin do 26.03 
 

26.03  Ciąg dalszy  czytamy część II   „ Knot „ 
        S. 232 - 239 
 Ze s.236 wypisz po 10 rzeczowników i czasowników oraz wyrazy z „nie” 
  Termin  do 31.03 
 
31.03  Oto jest Polska . 
  S.162 -163 czytać 
   Ćw 4 s.166 pisemnie  
  Termin do  02.04 
 
02.04 Symbole Polski i Ukrainy . 
     S.165  
     Ćw.5 s. 166 pisemnie 
      Cw. 6, 8 piszemy w zeszycie uzupełnienie tekstu . 
  Termin na 07.04 
 
Mój adres mailowy : lesna.wiktoria19@gmail.com 

11.  Географія Дата Теми, передбачені для вивчення Домашнє завдання 

12.03 Ресурси Світового океану, їх використання та охорона  Прочитати 

§47. Зробити презентацію на тему «Забруднення вод Світового океану» 

(обсягом 10-15 слайдів) та надіслати на ел. пошту вчителю. Повторити 

тему «Гідросфера. Світовий океан».  

Домашнє завдання надіслати на перевірку до 17.03! 

17.03 Узагальнення знань з теми «Гідросфера. Світовий океан». 

Контрольна робота. Виконати тестові завдання. Відповіді надіслати на 

ел. пошту вчителю. 

19.03 Води суходолу. Річки. Річкова система і басейн. Прочитати §48. 

Виконати у Word завдання 1-8 з підручника на с. 176 та надіслати на ел. 

пошту вчителю. 

Домашні завдання надіслати на перевірку до 22.03! 

24.03 Живлення і режим річок. Робота річок. Практична робота №7 

(продовження). Позначення на контурній карті річок. Прочитати §49. 

Виконати практичну роботу №7 на с.178 (в підручнику). Позначити на 
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контурній карті річки. Зробити реферат у Word про одну з позначених річок 

(на вибір) та надіслати на ел. пошту вчителю. 

26.03 Озера. Штучні водойми. Практична робота №7 (продовження). 

Позначення на контурній карті озер.  Прочитати §50. Виконати практичну 

роботу №7 на с.182 (в підручнику). Позначити на контурній карті озера. 

Зробити реферат у Word про одне з позначених озер (на вибір) та 

надіслати на ел. пошту вчителю. 

Домашні завдання надіслати на перевірку до 29.03! 

31.03 Болота Прочитати §51. Виконати у Word завдання 1-8 з 

підручника на с. 185 та надіслати на ел. пошту вчителю. 

02.04 Льодовики та багаторічна мерзлота Прочитати §52. Зробити 

реферат у Word про «Найбільші льодовики світу» (на вибір) та надіслати 

на ел. пошту вчителю. 

Домашні завдання надіслати на перевірку до 03.04! 

e-mail вчителя: GeographLNU@i.ua 
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