ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 18.04.2022 по 23.04.2022
Предмет
Завдання
18.04.2022
Понеділок
Фізика
§ 39. Повторити
Виконати: № 39 (3)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/RFdRDeA
Англ. мова Уміння керувати емоціями – ознака зрілої людини. Розвиток навичок
говоріння. С.208 –опрацювати правило; впр.1 – 4 – опрацювати усно.
Трудове
Хлопці: Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
навчання (декоративна ваза).
Дівчата: Виконання технологічних операцій відповідно до
обраного виробу та технології його виготовлення.
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.
Вчити § 21 (1,2)
історія
Біологія

Малюнок

Укр. Літ.
Укр. Мова
Хімія
Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

Фізична
культура

Тема 8. § 48. Опрацювати.
1. Виконайте самостійну роботу з таблицею «Змінні складники
повітря й забруднення атмосфери» стор.187.
2. Ознайомтесь з матеріалами відео уроку на
сайті: https://www.youtube.com/watch?v=yxivWaTAhEE
Намалювати Великоднє яйце в стилі петриківського розпису.
19.04.2022
Вівторок
Контрольна робота №5 «Літературне “шістдесятництво”» (тестові
завдання). Посилання на роботу: https://vseosvita.ua/test/start/rmw668
Підручник Авраменко О., с.159-158 – опрацювати правила; виконати
вправу 6 (письмово)
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Користуючись § 36, виконайте завдання 1-24, с. 185-187
§ 29 вчити
§ 29 (3,4) вчити
Дії солдата в наступі. Висування на рубіж атаки, атака з
подоланням інженерних перешкод.
§ 40. Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 40 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/SFGmN3T
20.04.2022
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.
Фізика
§ 40. Повторити
Виконати: № 40 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/SFGmN3T
Алгебра
Підручник https://pidruchnyk.com.ua/1252-matematika-11-klas(2 уроки) merzlyak.html
Повторти §3.12 Комбінаторні правила суми та добутку
Відео:
https://www.youtube.com/watch?v=QYISoYM5E8Q
№12.11-12.20
Укр. Мова Контрольна робота №4.
Посилання на тести https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=4820353
Мистецтво Опрацювати діяльність і творчість Василя Барвинського, слухати
його твори.
Англійська Проблеми молоді та пошук шляхів їх подолання. Розвиток
мова
граматичних навичок. с.210 –211 – опрацювати правило; впр.1 – 5 ,
с.210 – 212 - письмово
21.04.2022
Четвер
Укр. Літ. Підручник
https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko11klas.html С.234-236 – опрацювати, виписати головне; виразно
читати, вміти аналізувати поезію «Крізь сотні сумнівів я йду до тебе»
Укр. мова Підручник Авраменко О., с.163-164 – опрацювати правила, виконати
вправи 4 (А), 6 (А)
Геометрія Повторити §5.23 (1,2,3) Об’єм циліндра, конуса, кулі
(2 уроки) Вивчити §5.23 (4) Площа сфери. Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=yXbgTQ6I2JM
№23.20, №23.21, №23.22, №23.23
Композиція Виконання ескізів композиції з елементами кераміки. Виконати
ескіз керамічного глечика
Біологія
Тема 8. § 49. Опрацювати.
1. Виконайте самостійну роботу з таблицею «Екологічні проблеми
гідросфери» (стор. 190 – 191).
2. Ознайомтесь з матеріалами відео уроку на сайті:
https://www.youtube.com/watch?v=r0m2y8TJx9w
Зар. Літ.
Підготувати повідомлення (за вибором учня) або презентації за
темами: «Дивний театр Ежена Йонеско», «Театр Семюеля Беккета»,
«Найсумніший із сучасних драматургів…» (Ф. Дюрренматт),
«Стрілка сейсмографа» Макса Фріша, «Театр абсурду» на сцені
українських театрів.
Живопис Пейзаж «Старовинні італійські вулички»
22.04.2022
П’ятниця
Астрономія § 7.2. Опрацювати.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/bFGQpwB

Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Неорганічні
речовини, їх біологічне значення та застосування»
1. Користуючись § 36, виконайте завдання 25-36, с. 188-189
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 Ергономіка розміщення відомостей на веб-сторінці
Алгебра
№12.21, 12.22, 12.23*, 12.24*
Захист
Поняття про дії розвідувального дозору. Дії дозору.
Хімія

України
Художня
культура

Переглянути фільм «І будуть люди …»
23.04.2022
Субота

§ 7.3. Опрацювати.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/pFGWOkf
Хімія
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Неорганічні
речовини, їх біологічне значення та застосування»
1. Користуючись § 36, виконайте завдання 37-42, с. 189 (дві задачі
на Ваш вибір)
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 Поняття пошукової оптимізації
Геометрія
Вправи для повторення на сторінці 154.
Захист
Дії в засаді.
Астрономія

України
Художня
культура

Переглянути фільм «І будуть люди …»

