ЗАВДАННЯ
для дистанційного навчання для учнів 11 класу
з 08.11.2021 по 12.11.2021
Предмет

Завдання
08.11.2021
Понеділок

§ 12 Повторити.
Виконати: № 12 (2)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/WRLZTq0
Англ. мова с.74 – 75 – записати, перекласти, вивчити слова; С.71 – 73 – усно
відповісти на запитання; впр.2, с.73 – 75 – усно виконати завдання
Трудове
Хлопці: Тема. Технологічний процес виготовлення деталей виробу.
навчання
Дівчата: Скласти технологічну карту виготовлення виробу.
Підібрати матеріали до проєкту.
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
§ 10 вчити
Фізика

історія
Біологія

Малюнок

Укр. Літ.

Укр. Мова
Хімія

Географія
Історія
України
Захист
України
Фізика

1. Параграф 17-18. Опрацювати. Узагальнення теми 5 «Адаптації».
2. Ознайомтесь з матеріалами відеолекції про адаптивні біологічні
ритми: https://www.youtube.com/watch?v=ULIfECQ_XvU
Намалювати вухо людини
09.11.2021
Вівторок
Самостійна робота – тестування на сайті «НаУрок» за творчістю В.
Підмогильного. https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=3070946
Читати «Моя автобіографія» О.Вишні.
Підручник О. Авраменка с.90-91, 93 – опрацювати правила, письмово
виконати вправу 2 (с.91), вправа 1 (с.94), виконати тести до теми.
Тема: Алотропія. Алотропні модифікації Оксигену, Сульфуру,
Фосфору
1. Опрацювати § 16 (крім п. Алотропні модифікації Карбону)
2. Дати відповіді на питання 1,2 (усно)
§ 9,10 вчити
§ 12 вчити
Розподіл обов’язків між військовослужбовцями та їх взаємодія у
бойовій групі. Завдання, прийоми і способи дій на полі бою в складі
бойової групи.
§ 13 Опрацювати. Скласти конспект.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/5TwIvqj

Фізична
культура

Фізика
Алгебра

Геометрія

Укр. Мова
Мистецтво
Англійська
мова

Укр. Літ.

Укр. мова

Алгебра
Геометрія

Композиція
Біологія

10.11.2021
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.
§ 13 Повторити. № 13 (1)
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/5TwIvqj
Підручник
https://drive.google.com/uc?export=download&amp;id=18nxIJUbDsbRub
b3vT2Q8ZZrDGBHwP1Ik
Повторити: §1.2. Показникові рівняння
https://www.youtube.com/watch?v=fjc6XXCLWD0
№2.6, 2.8, 2.10
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
Підручник О. Авраменка с. 95-96– опрацювати правила, вправа 2
(с.97 - письмово), виконати всі тести до опрацьованої теми.
Розглянути національні школи живопису Англії: сатира У. Хогарта,
романтичні краєвиди ДЖ. Гернера, портретна галерея Дж. Рейнольда
с.77 – 78 – опрацювати правила; впр.1,2, с.78 – 79 – усно; впр.3,4,5,6,
с.79 – 80 - письмово
11.11.2021
Четвер
Електронний підручник:
https://portfel.info/load/11_klas/ukrainskaja_literatura/avramenko_2019
_rik/24-1-0-26151
С. 97-99 – опрацювати, вміти переказувати.
С.99-100 – опрацювати, завдання А – виконати усно, Б – письмово.
Читати усмішки «Сом» та «Письменники».
Підручник О. Авраменка с. 103 – опрацювати правила, вправа 2
(письмово), виконати тести на сайті «Всеосвіта»
https://vseosvita.ua/test/start/nzm409
https://www.youtube.com/watch?v=_r-yj_NCAJM
№2.12, 2.13
Повторити 4.17. Паралелепіпед
https://www.youtube.com/watch?v=h61mYfXbwSw
№17.4, 17.6, 17.8
Створення дизайн-проєкту стендів для шкільного предметного
кабінету
1. Тема 6. Параграф 19. Опрацювати.

2. Виконати самостійну роботу з таблицею на стор. 71 «Біологічні
основи здоров’я людини» та зробити висновок.
Зар. Літ.
Написати асоціативний етюд дискусійного характеру за романом
Булгакова «Майстер і Маргарита»
Живопис
Архітертурний міський пейзаж акрилом або гуашшю.
12.11.2021
П’ятниця
Астрономія § 2.1 - § 2.2 Опрацювати.
Відеолекція за посиланням: https://cutt.ly/BTwIYRb
Хімія
Тема: Алотропні модифікації Карбону
1. Опрацювати матеріал § 16
2. Виписати з тексту параграфа практичне застосування алотропних
модифікацій (кисень, озон, сірка, алмаз, графіт, карбін, червоний,
білий та чорний фосфор)
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 Підготуватися до практичної роботи
Алгебра
№2.14, 2.16
Історія
§ 15 вчити
України
Художня
культура

Ствердження у мистецтві США реалістичного напрямку, інтерес
митців до проблеми людини у великому місті. Творчість О.Генрі та
Т.Драйзера.

