ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 21.03.2022 по 25.03.2022
Предмет

Завдання
21.03.2022
Понеділок

§ 33. Повторити.
Виконати: № 33 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/OAJrgKw
Англ. мова с.173 – 175 – записати, перекласти, вивчити слова; с.171 – усно
відповісти на запитання;
впр.4, с.172 – 174 – читати, перекладати, усно відповісти на
запитання
Трудове
Хлопці: Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
навчання
(декоративна ваза).
Дівчата: Скласти план роботи над обраним виробом. Розробити
технологічну карту.
Фізична - Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість,
культура - Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 28
раз, дівчата – 2 підходи по 22 раз;
- згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
Фізика

Всесвіт.
історія
Біологія
Малюнок

Укр. Літ.

Укр. Мова
Хімія

Географія
Історія
України

§ 19 вчити
§ 41 опрацювати. Питання 1-9 (усно), питання 10 - 12(письмово)
стор. 158.
Намалювати весняний пейзаж
22.03.2022
Вівторок
Підручник
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko11klas.html
С.194 – опрацювати, с.195 – виразно читати поезії.
Написати вільне есе про поезію Д.Павличка «Два кольори»,
висловивши свої міркування щодо причин популярності цього твору
в народі.
Підручник Авраменко О., с.114-115 – опрацювати правила, с.116
вправа 3, с.118 вправа 6.
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні грунти
1. Опрацювати § 30, с. 158-161
2. Роздивитись таблицю 12 «Мінеральні добрива», с. 160
3. Дайте відповідь на питання 1,2, с. 163 (усно)
4. Використайте https://www.youtube.com/watch?v=bIqS6JLEuPE
§ 24 вчити
§ 27(1) вчити

Захист
України
Фізика

Фізична
культура

Фізика

Алгебра

Укр. Мова
Мистецтво
Англійська
мова

Укр. Літ.

Укр. мова
Алгебра

Композиція
Біологія
Зар. Літ.

Повний огляд пораненого, зупинка всіх інших видів зовнішніх
кровотеч. Тактично значущі ознаки шоку в поранених.
§ 34 (1-3). Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 34 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/9SdMQUu
23.03.2022
Середа
- Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість,
- Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 28
раз, дівчата – 2 підходи по 22 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
§ 34 (1-3). Повторити.
Виконати: № 34 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/9SdMQUu
Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1252-matematika-11-klasmerzlyak.html
Вивчити §2.11 Площа криволінійної трапеції. Визначений
інтеграл
https://www.youtube.com/watch?v=MmAEGQQbZDw
№11.1, 11.3, 11.5, 11.7
С.120-121 – опрацювати правила, с.123-124 вправа 6 (завдання А і
Б), розділ «Культура мовлення» (завдання А усно, Б письмово)
Музика, танець, кіно, театр: погляд крізь тисячоліття.
с.177 – опрацювати правило; впр. 1 – 5, с.177 – 179 – опрацювати
усно
24.03.2022
Четвер
Підручник
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko11klas.html
С.197-199 – опрацювати, виразно читати, вміти аналізувати «Баладу
про соняшник».
Знайти у «Баладі про соняшник» художні засоби: епітет,
метаморфозу, символ, гіперболу, риторичне звертання. Виписати
приклади цих засобів у зошит.
Або Написати невеликий роздум, чому сонце й соняшник стали
фольклорними українськими символами. Використайте приклад з
«Балади про соняшник» І. Драча (високий рівень)
Контрольна робота «Пунктуаційна норма»
Повторити §2.11 Площа криволінійної трапеції. Визначений
інтеграл
№11.8, 11.10, 11.12. Повторити §§2.9-2.11
Композиція творів художньо-декоративної деревообробки.
Підібрати зразки дерев'яних виробів
§42 опрацювати. Завдання на порівняння стор.161.
Підготувати матеріал на тему: «Риси творчості Е. М. Гемінґвея»
Повторити з теорії літератури терміни «оповідання», «повість»,
«притча».

Біографія письменника за посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Obuk7EZCQ&amp;t=1s
Живопис
Гірський багатоплановий пейзаж. (продовження роботи)
25.03.2022
П’ятниця
Астрономія § 6.1. Опрацювати.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/KSd1eQe
Хімія
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Мінеральні добрива. Поняття про кислотні та лужні грунти
1. Опрацювати § 31
2. Підготувати навчальний проект
«Раціональне використання добрив та проблема охорони довкілля»
«Запобігання негативному впливу нітратів на організм людини»
«Ваша тема»
3. Використайте https://www.youtube.com/watch?v=0t5xoJ0Qx4Q
Фізична - Виконання ранкової гімнастики; вправи на гнучкість,
культура - Піднімання тулуба з положення лежачи: юнаки – 2 підходи по 28
раз, дівчата – 2 підходи по 22 раз;
згинання та розгинання рук в упорі лежачі: юнаки – 2 підходи по
25 раз, дівчата – 2 підходи по 15 раз.
Інформатика Захист систем та пристроїв.
Геометрія Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1252-matematika-11-klasmerzlyak.html
Вивчити §5.22 (2) Об’єм піраміди.
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=vorVJD3K_5s
Законспектувати розв’язки задач з відео.
№22.13, 22.14, 22.17
Захист
Надання домедичної допомоги при переломах, опіках,
України
відмороженнях, проникному пораненні ока. Накладання шин.
Застосування жорсткого щитка при травмі ока.
Художня
Культура української діаспори. Квітка Цісик
культура

