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Завдання для дистанційного навчання 7 клас 

 

№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Понеділок 30.03.2020 року 

1. Біологія  
Опрац. §46 (усно),  вик. завд. в друк.зош. с.56-57 

виконати тести за посиланням Тест 

2. Алгебра Повт п.23, с. 171 відповідати на пит., №856, №901, №906 

3. Англійська мова 
Зробити тести 1,2,3 завдання. Фото тестів знаходиться в 

Google Сlassroom 

4. 
Українська мова 

(Варламова) 

с.198-199 опрацювати матеріал,впр.429,430 усно,  

впр.431 письмово 

4. 
Українська мова 

(Чумаченко) 
Повт. § 34. Правило с. 194. Вправа 416. 

5. Українська література 
Скласти анкету-характеристику гол. героїні повісті  

"Русалонька із 7-В", або завдання в Google Class 

6. Фізика 
Повт. п.24-25, виписати формули і розшифрувати символи! 

впр.25 (5, 7-уважно пункт 5 с.167) 

7. Основи здоров’я  Опрац.§23-§24, впр.16 (с.124) письмово 

Вівторок 31.03.2020 року 

1. Трудове навчання 
§10, опрацювати письмово відповіді на запитання в кінці §, 

підручник Терещук .Код vts23z6  

2. Німецька мова  
Переписати та перекласти слова на сторінці 129. 

Виконати письмово вправу с. 129-130 впр. 3,4 

3. Історія України Скласти план-розповідь "Галицько-Волинська держава". 

4. Географія  

Опр.§ 45-46, відеоурок: «Рельєф, тектоніка, корисні 

копалини», заповнити таблицю"Взаємозв'язок будови 

земної кори, рельєфу і корисних копалин". Написати 

висновок. Вивч. об'єкти на карті 

5. Зарубіжна література 
Виконати тести за посиланням: Тест 

Чит. с. 230-235 ("Останній листок" О.Генрі) 

6. Фізкультура  
Ведення м'яча внутрішньою стороною ступні;  

віджимання від підлоги : хлопці - 2*20, дівчата - 2*10. 

7. Геометрія §19 - опрац., вивчити означення, №539, №540 

Середа 01.04.2020 року 

1. Хімія §24 - опрац., №180 

2. Алгебра §25-опрац., с.185(питання усно), №946, №952, №954 

3. 
Українська мова 

(Варламова)  
Записати 24 слова-на різні прав. напис. прислівників 

3. 
Українська мова 

(Чумаченко) 
Виконати тести "Прислівник як частина мови" 

4. Українська література с. 204-207 чит. і перказ., скласти цитатн. план новели 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=528321
https://www.youtube.com/watch?v=mjYUhardcGI
https://www.youtube.com/watch?v=mjYUhardcGI
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=467436
https://www.youtube.com/watch?v=-psLWqgkQh0&feature=youtu.be
https://naurok.com.ua/test/start/6730
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№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

5. Географія 

Відео «Клімат Євразії» 

Виконати тренувальний тест за посиланням join.naurok.ua 

Код доступу 498830 

6. Біологія  Опрац. П.47(усно) виконати тести за посиланням Тест 

7. Англійська мова Переклад речень, фото речень в Google Сlassroom 

Четвер 02.04.2020 року 

1. Німецька мова  с.135 впр 4 письмово 

2. Інформатика 

Код btgbwrz   

Завантажити scratch на свої ПК виконати вправу заняття 

27. Створити проєкти "сонце", "зірка" три скретч-файли 

відправити вчителеві: краб, сонце, зірка 

3. Геометрія §19 - повт.означення, №541,№545 

4. Хімія §16 - повт.,№163 

5. Фізкультура 
Сила і точність удару по м'ячу;  

Жонглювання  м'ячем. 

6. Всесвітня історія § 16 , опрацювати матеріал підручника. 

7. Музичне мистецтво 
Музика театру. Основні жанри театральної музики. 

Опера, оперетта, балет ,мюзикл (Вікіпедія) 

П’ятниця  03.04.2020 року 

1. 
Економіка  

рідного краю  

Дослідження"Я  - власник"Зеленої садиби".Розробити  

проект відкриття об'єкта зеленого туризму на 

Херсонщині. 

2. Фізика  
§27 - опрац., вивчити означення, виписати формули, 

с.178(задачу - в зошит), впр.27 (№1, №3) 

3. Зарубіжна література 
Виконати письмово літературну вправу (додаток у  

Google Classroom) 

4. Життя рослин 
Виконати Практичну роботу №7  

Визначення форм поведінки тварин. Тести 

5. 
Образотворче 

мистецтво 

Тема: Стиль – забаганка дизайнера чи поклик душі? 

«Відеопрезентація», виконати творче завдання (створити 

ескіз сучасного одягу з використанням традиційних 

українських народних мотивів). С. 156-175 підручника. 

6. Фізкультура 

Відео: «Удари по м'ячу головою»;  

Відео: «Жонглювання м'ячем»;  

стрибки зі скакалкою : хл. - 2*30, дів. - 2*50 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_qNqTP_W94
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=498830
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=927372
https://www.youtube.com/watch?v=FJpzd6OVrKk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=r-6p8ePat4k&feature=youtu.be
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=769353
https://www.youtube.com/watch?v=8xk42DU_wLE
https://www.youtube.com/watch?v=wZ5hx-Vp0Dg&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0Ul_gqNQ03U&feature=youtu.be

