Предмет

ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 28.03.2022 по 02.04.2022
Завдання
28.03.2022
Понеділок

§ 34. Опрацювати.
Виконати: № 34 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/RDhYdUN
Англ. мова Дієприкметник. Розвиток граматичних навичок. с.179-180 –
опрацювати правило; впр.1, с.180 – вивчити таблицю, впр.2 – 7,
с.180 – 182 – опрацювати усно
Трудове
Хлопці: Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
навчання
(декоративна ваза).
Дівчата: підготувати матеріали та інструменти для обраного
виробу.
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.
Всесвіт.
§ 20 вчити
Фізика

історія
Біологія

Малюнок

Опрацювати параграф 43. Самостійна робота з ілюстрацією. Потік
енергії у біосфері. стор.166.
Створити ескіз власного одягу
29.03.2022
Вівторок

Укр. Літ.

Укр. Мова
Хімія

Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

Підручник
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko11klas.html
С.200-202 – опрацювати, с.201 – виразно читати поезії. Вивчити
напам’ять одну поезію шістдесятників (на вибір учня). Відео
розповіді надіслати через Viber.
Підручник Авраменко О., с.125-126 – опрацювати правила,
виконати вправи 3,4
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Біологічне значення неметалічних елементів
1. Опрацювати § 32, с. 174-176
2. Виконайте завдання 5, с. 176
§25 вчити
§ 27 вчити
Надання домедичної допомоги при переломах, опіках, відмороженнях,
проникаючому пораненні ока. Накладання шин. Застосування жорсткого
щитка при травмі ока. Загальновійськовий набір пігулок.

§ 34. Повторити.
Виконати: № 34 (5)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/RDhYdUN

30.03.2022
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.
Фізика
§ 34 (1-3, 5). Опрацювати. Скласти конспект.
Виконати: № 34 (6)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/MDhW9L6
Алгебра
Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1252-matematika-11-klasmerzlyak.html
Повторити §2.11 Площа криволінійної трапеції. Визначений
інтеграл
https://www.youtube.com/watch?v=MmAEGQQbZDw
Обчисліть площу фігури, обмеженої лініями y = x 2 , y = 2 – x.
№11.8, 11.10, 11.12. Повторити §§2.9-2.11
№11.14*
Укр. Мова Підручник Авраменко О., с.125-126 – опрацювати правила,
виконати вправи 5, 6, 7
Мистецтво Дослідити творчість Г.Сковороди, визначити основну ідею тих
творів, які сподобалися
Англійська с.183 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.1, с.183 –
мова
письмово відповісти на запитання. В.р. – розповісти про свій
улюблений фільм (впр.1, с.186)
Фізична
культура

31.03.2022
Четвер

Підручник
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko11klas.html
С.203-205 – опрацювати, читати новелу Гр. Тютюнника «Три зозулі
з поклоном». (с.206-208)
Укр. мова Підручник Авраменко О., с.130-131 – опрацювати правила,
виконати вправи 3 (А,Б), 4
Алгебра
Контрольна робота
ЗАВДАННЯ № 2 «ПЕРЕВІРТЕ СЕБЕ» В ТЕСТОВІЙ ФОРМІ
Розв’язування завдання пишемо повністю.
Композиція Зображення декоративних виробів з деревини
Біологія
Опрацювати параграф 44. Завдання на застосування знань.
Охарактеризуйте ключові біохімічні цикли біосфери. ( стор.170).
Зар. Літ.
Прочитати повість Е. М. Гемінґвея "Старий і море ". Написати
дайджест або зробити власний буктрейлер повісті "Старий і море "
Живопис
Пейзаж . «Лавандовий рай»
Укр. Літ.

01.04.2022
П’ятниця

§ 6.4. Опрацювати.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/zDhU2Py
Хімія
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Біологічне значення металічних елементів
1. Опрацювати § 32
2. Виконати завдання 3 (один елемент)
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 Створення та адміністрування сайту. Практична робота
Геометрія Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1252-matematika-11-klasmerzlyak.html
Вивчити §5.23 (1) Об’єм циліндра
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=8wfg1zyDCMc
Законспектувати розв’язки задач з відео.
№23.1 … 23.7
Захист
Формування ключової компетентності – «Уміння вчитися впродовж
України
життя». Гіпотермія. Черепно-мозкова травма.
Художня
Культура української діаспори. Казимир Малевич
Астрономія

культура

02.03.2022
Субота
Укр. Літ.

Укр. Мова
Хімія

Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

Визначте сюжетні елементи новели Гр. Тютюнника «Три зозулі з
поклоном»: експозицію, зав’язку, розвиток подій, кульмінацію,
розв’язку.
Підручник Авраменко О., с.130-131 – опрацювати правила,
виконати вправа 5
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних і
органічних сполук
1. Опрацювати § 34
2. Виконати завдання 1(а), с. 180
§25 вчити
§ 27 вчити
Дії солдата в складі бойових груп. Дії солдата в обороні. Вибір
позиції.
§ 34. Повторити.
Відеолекції за посиланнями:
https://cutt.ly/RDhYdUN
https://cutt.ly/MDhW9L6

