
Завдання для учнів  5 – А класу 

Українська мова 

Опрацювати  §37-39, виконати впр. 301, 296(І ,ІІ), 298, 309, 311,321. 

Українська література 

Підготов. до контрольної роботи; повтор. Вивчені твори. 

Зарубіжна література 

Читати ст. 192-195 дочитати, відповідати на питання. 

Математика 

Повторити §26-28, готуватись до контрольної роботи, ст. 256(усно), ст. 257 

тести письмово. 

Історія 

Повторити  §14-15, повідомлення «Село ХVII-XVІІІ ст», «Місто ХVII-XVІІІ ст» 

Етика 

§23-25 читати 

Основи здоров’я 

Підготувати повідомлення про туберкульоз 

Природознавство  

§32(читати) ст. 138  з 1-4 усно, з 5 -6 письмово. 

§33 (читати), запитання після параграфа усно. 

Мій Київ 

Ст.75-79 повтор., ст.80-92 повідомлення «Робота громадського  трансорту в м. 

інших країн. 

  



Завдання для учнів  5 – Б класу 

Математика  

Опрацювати §29. Розв’язати №1137-№1187. 

Інформатика  

Повторити конспект по Scratch.Скласти 3 ребуси. 

Українська мова 

1 група.Опрацювати  §37-39, виконати впр. 301, 296(І ,ІІ), 298, 309, 311,321. 

2 група.§34,35, 36,37. Впр. 276, 289, 293,300, 301. 

Українська література 

Підготов. до контрольної роботи; повтор. Вивчені твори. 

Зарубіжна література 

Читати ст. 192-195 дочитати, відповідати на питання. 

Історія 

Повторити  §14-15, повідомлення «Село ХVII-XVІІІ ст», «Місто ХVII-XVІІІ ст» 

Мій Київ 

Ст.75-79 повтор., ст.80-92 повідомлення «Робота громадського  трансорту в м. 

інших країн. 

Етика 

§23-25 читати 

Англійська мова 

1) Впр. 2(В) прочитати, виписати незнайомі слова в словник) с.88-89. 

2) Впр. 6 с.89(усно) 

3) Впр. 5 с.89(письмово) 

Основи здоров’я 

Підготувати повідомлення про туберкульоз 

Природознавство  

§32(читати) ст. 138  з 1-4 усно, з 5 -6 письмово. 

§33 (читати), запитання після параграфа усно. 

  



Завдання для учнів 6-А класу 

Інформатика 

Повторити Word , скласти по 5 ребусів. 

Укр. мова 

впр.45 впр. 377 , 379.п.46 впр.384-385 

Укр. літ 

Підготуватись до к.р. повторити ст.78-130 

Основи здоров’я 

   §20 читати з ст. 100 – усно, «моделюй-набувай життєвих навичок» з 1-3 

ст.100-письмово 

Біологія 

 §37 

 Англійська мова 

PB p.79 Ex.1-4, p.136(80+New words) WB p.82-83 

Математика 

повторити п. 26-27,готуватись до к.р. (№1224,1226). 

Історія 

Повторити п.39-40,41-42,виписати визначення. 

Етика 

Твір-роздум «Чи здатне милосердя зробити світ кращим» 

Зарубіжна література 

Ст.164-169 дочитати ,знати зміст, відповідати на питання 

 

 

  

  



Завдання для учнів 6-Б класу 

Біологія 

 §37 

Географія 

  §38-39 

Математика  

 Повторити § 26-27, готуватись до к.р., №1224, №1226. 

Англ.мова 

Група(Литвин О.В) : 

1) Впр. 4 с. 99, прочитати, виписати незнайомі слова в словник. 

2) Впр. 5 с.99(усно) 

3) Впр. 5 с.101 (письмово) 

Група (Власова А.Г): 

Ст. 102 впр.1 , ст.103 впр. 3,4, ст. 104 впр.5,6   

Етика 

Написати твір-роздум «Чи здатне милосердя зоробити світ кращим» 

Зарубіжна література 

 Ст.164-169 дочитати ,знати зміст, відповідати на питання 

Укр. мова 

1 група.  п.45 впр. 377 , 379.п.46 впр.384-385 

2 група. Опрацювати §45 , впр. 377, 378.380 

Укр. літ 

Підготуватись до к.р. повторити ст.78-130 

Інформатика 

Повторити Word , скласти по 5 ребусів. 

Історія 

Повторити §39-40, читати §41-42, виписати визначення. 

Основи здоров’я     

§20 читати з ст. 100 – усно, «моделюй-набувай життєвих навичок» з 1-3 ст.100-

письмово 

  



Завдання для учнів 7-А класу 

Зарубіжна література 

Стр.152-157 чит , відповідати на питання. 

Історія України 

 §18-19 виписати терміни і поняття. 

Всесвітня Історія. 

 §20 виписати терміни і поняття 

Біологія  

 §27-28 

Географія 

 §38 

Хімія  

 §19-20 вивчити формули кислот , вправи зошита урок №24,27,28. 

Українська мова 

  §38, впр.386,387 

Інформатика  

 Повторити про табличний процесор, скласти кросворд (мінімум 10 речень) 

Алгебра . 

 §3 п. 22 вивч., №822 ст.155, №831-ст. 157. 

Геометрія  

 Вивч. §19 повт. §7-18, №542-ст. 168 

Фізика  

§14-21 – повторити, підготов. до к.р. 

Англ. мова 

ІІ група: 

1) Впр. 1 с.106 прочитати, виписати незнайомі слова в словник 

2) Впр. 2 с. 106 (вивчити діалог напам’ять ) 

3) Впр. 4 с. 107 (усно) 

Основи здоров’я    

§ 18-20 читати, усно «Моделлюй – набувай життєвих навичок» ст. 80 з 

1(письмово), 2-3 усно. 



Німецька мова 

Підручник:  
Стор. 104-105(читати, нові слова в словник, вивчити нову лексику);  
Стор.107, впр. 1(письмово).  
Стор. 108: слова в словник, вивчити нову лексику. 
Стор. 108, впр. 1(читати).  
Стор. 110, впр. 6 (в зошит).  

  



 

Завдання для учнів 7-Б класу 

Історія України 

 §19,20, терміни поняття. 

Всесвітня Історія. 

 Підготов. К.Р. §13-19 

Англійська мова 

Біологія  

 §27-28 

Географія 

§38 

Хімія  

  §19-20 вивчити формули кислот , вправи зошита урок №24,27,28. 

Українська мова 

1 група.   Опрац. С. 232-233. Впр. 620(усно), 621(письмово) 

2 група . Вивч. п 39 виконати впр. 397  

Інформатика  

 Повторити про табличний процесор, скласти кросворд (мінімум 10 речень) 

Алгебра  

 §3 п. 22 вивч., №822 ст.155, №831-ст. 157. 

Геометрія  

 Вивч. §19 повт. §7-18, №542-ст. 168 

Основи здоров’я    

§ 18-20 читати, усно «Моделлюй – набувай життєвих навичок» ст. 80 з 

1(письмово), 2-3 усно 

Фізика  

§14-21 – повторити, підготов. до к.р. 

Зарубіжна література 

С.152-157 читати 

Англ. Мова 



І група: 

1) Впр. 1 с.106 прочитати, виписати незнайомі слова в словник 

2) Впр. 2 с. 106 (вивчити діалог напам’ять ) 

3) Впр. 4 с. 107 (усно) 

 



Завдання для учнів 8-А класу 

Хімія 

 §24,26,27. Завд. Зошита: уроки №40,41, 42. 43. 

Біологія 

 §35 

Географія 

 §39 

Укр.літ 

 Читати ст.. 183-200 

Укр.мова 

Вивчити §28, вр. 298(І-ІІ). 

Історія України 

 §22,23 

Всесвітня історія 

 Підготов. до к.р. § 11-17, розібрати тести с.137 

Зарубіжна література 

 Ст. 186-190 конспект. , відповідати на питання , вивчити визначення. 

Англ. Мова 

 Ст. 122 впр.6, ст.123 впр.1, ст.124 впр.2, ст.125 впр.5 

Фізика 

  §26, повтор.; §27-вивчити-конспектувати, табл. ст138, впр. 27(2-4) вивчити. 

Музика 

Інформатика 

Повторити §24-25. Читати та конспектувати §27. 

Основи здоров’я    

§ 19 підготов. повідомлення про інфекції, що передаються статевим шляхом, ст. 

92 завдання усно «Моделюйте-набувайте життєвих навичок, з 2 –письмово; §20 

(читати) з ст.96-97 усно. 

  



Завдання для учнів 8-Б класу 

Укр. мова 

Звертання, вставні слова, словосполучення, речення. Вставлені конструкції. 

Вправи (По 2) після параграфа. 

Укр. літ 

М. Коцюбинський «Дорогою ціною» 

Хімія 

 §24,26,27. Завд. Зошита: уроки №40,41, 42. 43. 

Біологія 

 §35 

Географія 

 §39 

Історія України 

 §22,23 

Всесвітня історія 

 Підготов. до к.р. § 11-17, розібрати тести с.137 

Зарубіжна література 

 Ст. 186-190 конспект. , відповідати на питання , вивчити визначення. 

Фізика  

 §26, повтор.; §27-вивчити-конспектувати, табл. ст138, впр. 27(2-4) вивчити. 

Інформатика 

Повторити §24-25. Читати та конспектувати §27. 

Алгебра 

№533,534, 536(1,5,7) підготов до с.р. Опрацювати§17 №560,562. 

Геометрія 

§17 Опрацювати, №570, №571, №572, №574,№579, 583(1) 

Англ. мова 

І група. С.116 впр. 1, с.117 впр.2,3,4, с. 119-120 впр. 2. 

ІІ група. Ст. 122 впр.6, ст.123 впр.1, ст.124 впр.2, ст.125 впр.5 

Основи здоров’я    



§ 19 підготов. повідомлення про інфекції, що передаються статевим шляхом, ст. 

92 завдання усно «Моделюйте-набувайте життєвих навичок, з 2 –письмово; §20 

(читати) з ст.96-97 усно. 

  



Завдання для учнів 9-А класу 

Алебра 

 §3 п. 18; п 19 «18.3, №18.5 – с.178; №19,2(1,2)- с. 187, №19.4(1)-с. 187 

Геометрія 

 Повтор. §2 п. 7, №7.25, №736 – ст. 69 

Хімія 

 § 19-22, рок№40-43, вивчити формули. 

Біологія  

Читати §. 

Фізика  

§ 30,31 –вивчити, конспектувати. Приклади розв’язування  задач розібрати. 

Інформатика 

Ст.188-189 Працюємо самостійно (1-4). 

 Правознавство 

§19-20 конспектувати. 

Англ. мова 

1) І група. С. 116 прокоментувати один із висловів, впр. 2а с. 118, слова в 

словник; впр. 2(в),(с)- письмово. 

2) Впр. 6(а)- виписати слова в словник, впр.6(В)с. 120 

3) Впр.7(читати+письмово перекл. текс)с. 121-122 впр. 8-9 с.122 

4) Впр. 12(а) с. 124 читати, впр.13, ст. 125, write a postcard  на прикладі впр. 

10(а) 

5) Впр. 2 с. 1125 слова у словник, впр. 3 с. 126 чит+ пееркклад письмово. 

ІІ група. Ст. 128 впр. 7,8, ст 131 впр.2. 

Історія України 

§16,17, 21 виписати терміни і поняття. 

Всесвітня історія 

§22,23 виписати дати і  терміни. 

Основи здоров’я    

§ 20 читати, відповідати на запитання ст.96-97 усно. Виконати проект 

письмово. 

 



Завдання для учнів 9-Б класу 

Біологія 

§ 42 

Алгебра 

§ пункт 3 п.19 конспект,вивчити.№19.2;19.4;19.6;19.14 

Геометрія 

пункт 2. п.7 конспект, вивчити. №7.4;№7.6;7.9;7.25.  

Фізика 

§ 30,31 –вивчити, конспектувати. Приклади розв’язування  задач розібрати. 

Хімія 

§ 19-22, рок№40-43, вивчити формули. 

Історія України 

§16,17, 21 виписати терміни і поняття. 

Всесвітня історія 

§22,23 виписати дати і  терміни. 

Правознавство 

§ 19-20 конспект.  

Англ. мова 

1 група.  

6) С. 116 прокоментувати один із висловів, впр. 2а с. 118, слова в словник; 

впр. 2(в),(с)- письмово. 

7) Впр. 6(а)- виписати слова в словник, впр.6(В)с. 120 

8) Впр.7(читати+письмово перекл. текс)с. 121-122 впр. 8-9 с.122 

9) Впр. 12(а) с. 124 читати, впр.13, ст. 125, write a postcard  на прикладі впр. 

10(а) 

10)Впр. 2 с. 1125 слова у словник, впр. 3 с. 126 чит+ пееркклад письмово. 

2 група.Ст. 128 впр. 7,8, ст 131 впр.2. 

Зарубіжна література 

 Дочитати повість «Шинель». Вміти пояснити фінал та значення елементів 

фантастики у творі. 

Укр. мова 

1 група.Впр.350, синтаксичний розбір усіх речень, письмово 



2 група.§27,28. Впр. 323, 326. 329, 331, 339, 340. 

Укр. літ. 

2 група . За підр. Ст 218-245. 

Інформатика 

Ст.188-189 Працюємо самостійно (1-4). 

Правознавство 

 §19-20 конспектувати. 

Основи здоров’я    

§ 20 читати, відповідати на запитання ст.96-97 усно. Виконати проект 

письмово. 

 

  



Завдання для учнів 10-А класу 

Фізика 

§ 25 – вивчити, коонспектувати, впр. Ст. 246 (11,12) 

Англ. мова. 

 Ст. 163 впр. 3, ст.164 впр.5, ст. 166 впр.10 

Історія України 

 §23-25 виписати дати, терміни 

Всесвітня історія 

 §21,22 

Правознавство 

 §18-19 конспект. 

Алгебра 

 11 кл. підручник , повтор §3, 4 №11 ст.40 

Геометрія 

 Повтор. §1, §2 

Хімія  

§18-20, завданя зошита уроки 20 -22 

Біологія 

 §21 

 

  



Завдання для учнів 11-А класу 

Біологія 

 §33-34 

Хімія  

 Робочі зошити уроки №41,42 

Алгебра 

 Повтор. Р4 №7, №8 ст.385 

Геометрія 

 Повтор §24-28 

Зарубіжна література. 

 Е. Хемінгуей «Старий і море»- знати зміст. Філософсько-символічний зміст 

твору. 

Історія України. 

 §19-25 кросворд «Русифікаці». §21-25 підготов. до к.р. 

Всесвітня історія. 

§21,22 виписати дати і терміни. 

Фізика 

 §58, 59 –вивчити конспектувати; впр. 59(3,4). 

Англ. мова 

Ст. 174(tx), ст178 (tx), ст. 181(tx), ст. 183(tx). 

Інформатика 

Написати конспект з інтернету в зошити про властивості полів, типи даних. 

Введення даних у таблицю. 

Укр. мова 

Повтор. тему «Самостійні частини мови. Іменник прикметник числівник. До 

кожного правила самостійно дібрати по 5 прикметників. Провідміняти по 3 

числівники (складні , складені, кількісні і порядкові) 

Українська літ.  

Українська література другої половини ХХ ст. «Шістдесятниицтво» Василь 

Симоненко, О. Павличко(біографія, творчість). Напам’ять по 1 віршу на вибір.  

 


