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Завдання для дистанційного навчання 8 клас 

 

№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Понеділок 30.03.2020 року 

1. Англійська мова  
Чит. впр. 4, с.175-176. Виконати тести за посиланням 

Тест-1, Тест-2 

2. Українська мова Повтор. § 32, 33. Виконати тести. 

3. Українська література 
Переглянути презентацію  

«Н. Бічуя "Шпага Славка Беркути»  і виконати тести 

4. Алгебра Повт.п.21,с. 179 - відповіді на пит., №819, №823 

5. Креслення  

6. Основи здоров’я §18. Розіб. ситуац. ст.116 (письмово) 

7. Трудове навчання  

Вівторок 31.03.2020 року 

1. Хімія Опрацювати §36, відтворити схему 14 у зошиті 

2. Всесвітня історія  § 22-23, скласти план. 

3. Біологія 
Опрацювати § 43(усно), виписати в зошит  типи 

темпераментів(хар-ка), виконати тести: Тест 

4. Фізика §29, 30 - опрац., впр.29(3, 4, 5, хто бажає - №8), впр.30(2) 

5. Фізкультура  Удари по м'ячу, що котится, різними способами 

6. Геометрія п.16 - повт. формули площ, №543, №552 

7. Зарубіжна література 
Написати у зошит твір-роздум "Історичні умови, 

філософське та естетичне підгрунтя класицизму" 

Середа 01.04.2020 року 

1. Німецька мова 
Вправа 4б, с. 116 перекласти текст письмово, доповнити 

речення 

2. Інформатика 

Опрацювати документ "Створення вікон", відповіді на 

питання 1-6 у ворді "звіт_Прізвище", завдання 1-3 - три 

Python-файли:"Прізвище1","Прізвище2","Прізвище3" 

3. Географія  

Опрац. п.50, конспект матеріалу за посиланням  

«Населення України та світу»  

Тренувальні тести в матеріалі 

4. Історія України 

§ 34 ( порівняйте повстання під проводом Верлана, 

гайдамацьке повстання  та Коліївщину за планом: причини, 

хід повстання , наслідки) 

5. Алгебра §22 - опрац., вивчити теорему Вієта, №841, №844 

6. Мистецтво Презентація "Українські пам'ятки класицизму" 

https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=725044
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=658634
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-tvoru-shpaga-slavka-berkuti-38698.html
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=738549
https://www.youtube.com/watch?v=sNKOh0bRMyk&feature=youtu.be
https://geografiamozil2.jimdofree.com/головна/населення-світу-та-україни-і-частина/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-ukra-nski-pam-yatki-klasicizmu-18292.html
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№ 

з/п 
Предмет Домашнє завдання 

Четвер 02.04.2020 року 

1. Зарубіжна література  

С. 243-245 (виписати терміни та їх визначення), письмово 

анкета-характ. Мольєра, повторити зміст "Міщанин-

шляхтич" 

2. Фізкультура  
Техніка захисту;  

https://youtu.be/iNmiTgGTGco - кращі гравці збірної України 

3. Хімія повт.§36, №287 

4. Геометрія  повт.§16 - фрмули площ, №547, №557 

5. Англійська мова 
Вивч. слова на с. 183, 186. Впр. 2, с. 185-186 (прочит. та 

написати анотацію до тексту), впр. 3, с. 187 (пис.) 

6. Українська мова Звертання. Вставні слова. Тести. 

7. Українська література 
Презентація на тему: "Володимир Дрозд"  

Прочитати с.210-215  

П’ятниця  03.04.2020 року 

1. Фізика 
§31-32 - опрац., виписати формули с.164 і с.171-172, 

виготовити с.167( хто бажає) 

2. 
Видатні постаті 

України (ф) 
Написати біографію Олекси Довбуша. 

3. Німецька мова 
Зробити завдання в зошитах, фото завдання в Google 

Classroom 

4. Інформатика 

Опрацювати документ "Створення вікон", 

 відповіді на питання 1-6 у ворді "звіт_Прізвище",  

завдання 4,5 - два Python-файли:"Прізвище4","Прізвище5" 

або код, написаний у текстовому редакторі 

5. Географія Практина робота №11. Виконуємо у робочому зош. 

6. Біологія 
Опрацювати П.44-45(усно), заповнити таблицю в 

зошиті(зразок в Vaber) 

7. Фізкультура 
Відео: «Фінти в умовах ігрових вправ»;  

Відео: «Жонглювання м'ячем». 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-ytRoJeB6i8&feature=youtu.be
https://naurok.com.ua/test/zvertannya-vstavni-slova-8-klas-40709/set
https://www.youtube.com/watch?v=9nzK0BQ4fPM
https://www.youtube.com/watch?v=5BXdCUu1OvE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zQ22tAcwdl4&feature=youtu.be

