ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 15.11.2021 по 19.11.2021
Предмет

Завдання

15.11.2021
Понеділок
Фізика
§ 14 Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 14 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/KThzggF
Англ. мова с.82 – записати, перекласти, вивчити слова; впр.2,3, с.82 – 83 – усно;
впр.5, с.84 – читати, перекладати
Трудове
Хлопці: Тема. Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
навчання
Дівчата: Виконання кольорового ескізу придуманого предмета
інтер’єру в певному стилі.
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.
Всесвітня
§ 7,8 повторити
історія
Біологія

Малюнок

Укр. Літ.

Укр. Мова
Хімія

Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

Тема 6. Параграф 20. Опрацювати.
2. Скласти конспект. Відповісти на питання 1 -12 стор.75 (усно).
Намалювати портрет однокласника
16.11.2021
Вівторок
Електронний підручник:
https://portfel.info/load/11_klas/ukrainskaja_literatura/avramenko_2019
_rik/24-1-0-26151
Підручник О. Авраменка с. 108-109 – опрацювати правила, письмово
виконати вправу 2 (с.109), вправа 3 (с.110), виконати тести до теми.
Тема: Явище адсорбції
1. Опрацювати § 15
2. Скористайтеся відеоматеріалом за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=PsENa1VHdI0
§ 11 вчити
§ 14 вчити
Бойові порядки та їх використання під час руху.
§ 14 Повторити.
Виконати: № 14 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/KThzggF

Фізична
культура

Фізика

Алгебра

Геометрія

Укр. Мова
Мистецтво
Англійська
мова

Укр. Літ.

Укр. мова

Алгебра
Геометрія

Композиція
Біологія
Зар. Літ.
Живопис

17.11.2021
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.
§ 15 Опрацювати. Скласти конспект
Виконати: № 15 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/4ThzJ0L
Підручник
https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=18nxIJUbDsbRub
b3vT2Q8ZZrDGBHwP1Ik
Повторити: §1.2. Показникові рівняння
https://www.youtube.com/watch?v=fjc6XXCLWD0
№2.11, 2.8, 2.13
Підручник
https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=18nxIJUbDsbRub
b3vT2Q8ZZrDGBHwP1Ik
§4.18. Піраміда
Переглянути відео:
https://www.youtube.com/watch?v=vBYN5MdMbgU
Написати конспект, відповідно до відео
Контрольна робота, виконати тести на сайті «Всеосвіта»
https://vseosvita.ua/test/start/tzr019
Розглянути роботи французьких імпресіоністів К. Моне, О. Ренуара,
К. Пікассо
с.85 - опрацювати правило; впр.1,2,3,4, с.85 – 87 – усно; в.р. – впр.5,
с.87 - письмово
18.11.2021
Четвер
Електронний підручник:
https://portfel.info/load/11_klas/ukrainskaja_literatura/avramenko_2019
_rik/24-1-0-26151
Підручник О. Авраменка с. 113-115– опрацювати правила, виконати
всі тести до опрацьованої теми у підручнику, написати есе «Як
віднайти свою путь».
№2.15, 2.17
Повторити 4.17. Паралелепіпед
https://www.youtube.com/watch?v=vBYN5MdMbgU
№18.4, 18.6, 18.8
Створення дизайн- проекту стендів для шкільного предметного
кабінету
Тема 6. Параграф 21. Опрацювати.
2. Виконати самостійну роботу з таблицею на стор. 79.
Контрольна робота з теми «Модернізм»
Архітертурний міський пейзаж акрилом або гуашшю.

19.11.2021
П’ятниця
Астрономія § 2.3 - § 2.4 Опрацювати.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/zThzPfS
Хімія
Тема: Окисні властивості неметалів, застосування
1. Опрацювати матеріал § 17, с. 88-91
2. Виконати завдання 4, с. 93
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 "Основи статистичного аналізу даних. Ряди даних. Обчислення
основних статистичних характеристик вибірки"
Алгебра
№2.19*
Історія
§ 12,13 повторити
України
Художня
культура

Становлення та розвиток джазу як особливого виду музичного
американського мистецтва

