ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 01.11.2021 по 05.11.2021
Предмет
Фізика
Англ.мова
Трудове
навчання
Фізична
культура

Всесвітня
історія
Біологія
Малюнок

Укр. Літ.

Укр. Мова
Хімія

Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

Завдання
01.11.2021
Понеділок
§ 11. Повторити. Виконати: № 11 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/ZRRQdXg
впр.1, 2,3, с.59 – 61 – усно; в.р. - впр.4, с.62 – написати лист
Хлопці: Тема. Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
Дівчата: Дизайн предметів інтер’єру. Методи складання композиції.
Орнамент. Види симетрії. Розробити стрічковий орнамент.
- 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.
§ 8 вчити
§15 (опрацювати). Заповнити таблицю «Характеристика окремих
паразитів» на стор.55-56 (письмово).
Намалювати ніс людини
02.11.2021
Вівторок
Написати твір-характеристику «Маргінальний образ українського
інтелігента» (головного героя роману В. Підмогильного «Місто»
Степана Радченка).
Підручник О. Авраменка с.70-71 – опрацювати правила, вправа 2, 3
(письмово), виконати тести до теми.
Підручник О.Г.Ярошенко Хімія 11 клас
Тема: Узагальнення та систематизація знань з теми «Хімічні реакції»
Виконання завдань різного рівня складності:
1. Опрацювати §14
2. Виконати завдання: 1-9
3. Розв’язати задачу 15-19 (одну на вибір учня)
§2 вчити
§ 11 (1,2) вчити
Завдання, прийоми і способи дій на полі бою в складі бойової групи.
Розподіл обов’язків мі військовослужбовцями та їх взаємодія у
бойовій групі.Пр.8
§ 12 Опрацювати. Скласти конспект.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/WRLZTq0

03.11.2021
Середа
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
§ 12 Повторити. № 12 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/WRLZTq0
Алгебра
Підручник
https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=18nxIJUbDsbRub
b3vT2Q8ZZrDGBHwP1Ik
§1.2. Показникові рівняння
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=fjc6XXCLWD0
Написати конспект, відповідно до відео
Геометрія
Підручник
https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=18nxIJUbDsbRub
b3vT2Q8ZZrDGBHwP1Ik
§4.17. Паралелепіпед. Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=h61mYfXbwSw
Написати конспект, відповідно до відео
Укр. Мова Підручник О. Авраменка с.76-78, 83– опрацювати правила, вправи 2,3
(с.78 - письмово), виконати всі тести до опрацьованої теми.
Мистецтво Переглянути мозаїки, фрески, іконопис, книжкову мініатюру Візантії.
Англійська впр.1 – 5. с. 63 – 65 – усно; в.р. –впр.6, с.66 - підготувати проєкт
мова

Укр. Літ.
Укр. мова

Алгебра

Геометрія

Композиція
Біологія

Зар. Літ.
Живопис

04.11.2021
Четвер
Виписати цитати для характеристики жіночих образів роману
В.Підмогильного «Місто»
Підручник О. Авраменка с.85-86 – опрацювати правила, вправа 2
(письмово), виконати тести на сайті «НаУрок»
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=7205050
Повторити §1.2. Показникові рівняння
https://www.youtube.com/watch?v=_r-yj_NCAJM
№2.1, 2.2, 2.3
Повторити 4.17. Паралелепіпед
https://www.youtube.com/watch?v=h61mYfXbwSw
№17.4, 17.6, 17.8
Створення дизайн-проєкту стендів для шкільного кабінету.
1.Параграф 16. Опрацювати.
2. Виконати самостійну роботу з ілюстрацією. Адаптація паразитів.
3. Ознайомтесь з матеріалами відеолекції про ріст і розмноження
клітин на сайті: https://www.youtube.com/watch?v=t2p51DKUU24
Підготувати цитатний матеріал до характеристики образів майстра і
Маргарити (М. Булгаков «Майстер і Маргарита»)
Продовження роботи над портретом

05.11.2021
П’ятниця
Астрономія

Хімія

Фізична
культура

§ 1.6 Повторити.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/7RRQUwH
За допомогою програми Star Chart або даних з Інтернету (за
допомогою астрономічного календаря, тощо), визначте, які зараз
планети можна спостерігати в вечірній час біля вашого знаку зодіаку
Тема: Неметали: загальна характеристика, фізичні властивості
1. Опрацювати матеріал § 15
2. Виписати в зошити застосування неметалів (тезісно)
3. Виконати письмово завдання 4, с. 82
- 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.
Інформатика Тема уроку «Поняття про штучний інтелект, інтернет речей,
Smart-технології та технології колективного інтелекту».
Посилання на матеріал:
https://sites.google.com/view/distance-informatics10/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C/%D1%96%
D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1
%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%
D0%B3%D1%96%D1%97-%D0%B2%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D
1%81%D1%82%D0%B2%D1%96/%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B
A-7-8
Алгебра
№2.4, 2.5, 2.7, 2.9
Історія
§ 11(3,4) вчити
України
Художня
культура

Художня культура Англії кінця 19 початку 20 століття.
Пошуки духовного оздоровлення в худ. літературі.Ч. Діккенс" Олівер
Твіст". Переглянути кінофільм, записати відгук-враження про його
тематику, проблематику.

