ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 11.04.2022 по 16.04.2022
Предмет
Завдання
11.04.2022
Понеділок
Фізика
§ 37. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 37 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/5FdRfvw
Англ. мова Контроль навичок письма. 4 – 6б. – впр.2, с.201 – письмово; 7 – 9б. впр.2, 4 с.201 - 202 – письмово; 10 – 12б. - впр. 1, 2, 4, с.200 - 202 –
письмово
Трудове
Хлопці: Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
навчання (декоративна ваза).
Дівчата: виготовлення спроєктованого 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.
Повторити § 19, 20
історія
Біологія

Малюнок

Укр. Літ.

Укр. Мова
Хімія

Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

Тема 8. § 46. Опрацювати.
1. Виконайте самостійну роботу з таблицею «Глобальні екологічні
проблеми» стор. 179.
2. Ознайомтесь з матеріалами відео уроку на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
Створити композицію за мотивами творів Олега Шупляка
12.04.2022
Вівторок
Підручник
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko11klas.html
С.216-220 – опрацювати, виписати головне читати роман у віршах
«Маруся Чурай»
Контрольне есе «Який фактор найбільше впливає на формування
людини як особистості?». Обсяг роботи – 100-200 слів
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Генетичні зв’язки між основними класами неорганічних і
органічних сполук
1. Повторити § 34
2. Виконати завдання 1(в), с. 180
§ 28 вчити
§ 29 (1, 2) вчити
Дії під час застосування зброї масового ураження.
§ 38. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 38 (1)

Фізична
культура

Фізика

Алгебра

Укр. Мова
Мистецтво
Англійська
мова

Укр. Літ.

Укр. мова

Геометрія

Композиція
Біологія

Зар. Літ.

Живопис

Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/lFdRmkO
13.04.2022
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.
§ 39. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 39 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/RFdRDeA
Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1252-matematika-11-klasmerzlyak.html
№11.12, №11.14*
Вивчити §3.12 Комбінаторні правила суми та добутку
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=QYISoYM5E8Q
№12.1-12.5
Підручник Авраменко О., с.149-150 – опрацювати правила, виконати
вправи 2 (письмово), 3 (усно)
Опрацювати творчість Б. Лятошинського, слухать його хорові твори.
Участь молоді у соціальних проєктах. С.207 – записати, перекласти,
вивчити слова; впр.1 – 5, с.204 – 207 – опрацювати усно;
в.р. - с.203 – розповісти за планом.
14.04.2022
Четвер
Завершити читати роман у віршах «Маруся Чурай»
Випишіть цитати, що характеризують Марусю Чурай, Галю
Вишняківну, Бобренчиху, Грицька Бобренка, Івана Іскру.
Підручник Авраменко О., с.154-155 – опрацювати правила, написати
формальне есе про доцільність використання антонімів, синонімім та
паронімів у мовленні
Повторити §5.23 (1,2) Об’єм циліндра, конуса
Вивчити §5.23 (3) Об’єм кулі
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=PSVBiJ4thxs
№23.17, №23.18
Створення композиції дерев'яного будинку з відповідним інтер'єром
Тема 8. § 47. Опрацювати.
1. Виконайте самостійну роботу « Види забруднювачів» стор.182.
2. Ознайомтесь з матеріалами відео уроку на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=qd52PdmnkO4
Заповнити таблицю «Реальне і фантастичне у творі», спираючись на
текст твору Г. Маркеса «Стариган із крилами». Скласти сенкан на
тему «Янгол»
Морський пейзаж з човном, кораблем.
15.04.2022
П’ятниця

§ 7.1. Опрацювати.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/MFdR2Cq
Хімія
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Виконання тренувальних вправ
1. Повторити § 34
2. Виконати завдання 4, с. 180
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 Інструктаж з БЖД. Поняття про мову розсічення гіпертекстового
документа. Практична робота 9
Алгебра
Повторити §3.12 Комбінаторні правила суми та добутку
№12.7, 12.9, 12.11, 12.12
Захист
Подолання ділянки місцевості з радіоактивним зараженням.
Астрономія

України
Художня
культура

Переглянути фільм «Сторожова застава»

16.04.2022
Субота
Укр. Літ.
Створити словесний портрет Марусі Чурай (усно)
Укр. мова Виконання тестів пробного тесту ЗНО з української мови –2021
https://zno.osvita.ua/ukrmova/470/
Геометрія https://zno.osvita.ua/mathematics/455/
Виконання тестів пробного тесту ЗНО з математики –2021 (21-27)
Композиція Виконати ескіз натюрморту з окремими дерев'яними предметами
Біологія
Тема 8. Параграф 46 -47. Повторити.
2. Виконайте завдання для самоконтролю питання 1- 6 стор.183
(усно).
Зар. Літ.
Написати твір-мініатюру «Чи прилетить ще янгол на землю?»
Живопис
Морський пейзаж з човном, кораблем.

