
Розклад занять на 17.03.2022 7  клас  

№ 

За/п 

Предмет Тема уроку Хід уроку, завдання Форма 

проведення 

1 Геометрія  Контрольна робота з теми 

«Прямокутний трикутник, 

сума кутів трикутника, 

зовнішній кут» 

Контрольна робота додається в кінці 

розкладу занять(виконати на 

окремому листку в клітинку) 

Асинхронно 

2 Історія України Практичне заняття :зовнішня 

політика князя Данила 

Галицького. 

опрацювати§17, скласти історичний 

портрет  Данила Галицького за 

планом. https://www.youtube.com/watch?v=Ca4N-

aNrR8I&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8

F%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%8

0%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2  

План додається в кінці розкладу 

занять 

Асинхронно 

3 Біологія  

Розмноження та його значення. 

Форми розмноження тварин. 

Статеві клітини та запліднення 

Переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=UMvWt0k

NVF4 

Записати типи розмноження ( з прикладами) 

асинхронно 

4 Зарубіжна 

література 

Едгар Аллан По «Золотий 

жук». Образи Вільяма 

Ленграна,Джупітера,оповідача 

Онлайн-урок Google Meet – на 11.00 
https://meet.google.com/aqp-gduy-tfr 

 

Синхронно 

5 Українська мова Способи творення 

прислівників 

§30 

впр.331, 336 

Асинхронно 

6 Трудове навчання Органайзер. Технологічний 

процес виготовлення деталей 

органайзера. 

Переглянути урок  

https://www.blogger.com/blog/post/edit/63339

54301534502355/7825415425756818817?hl=r

u 

 

Асинхронно 

7 Українознавство Традиційні українські 

прикраси,їх символіка 

Переглянути відео 

https://www.youtube.com/watch?v=mf1

uyBc_nXc  

Асинхронно 

https://www.youtube.com/watch?v=Ca4N-aNrR8I&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=Ca4N-aNrR8I&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=Ca4N-aNrR8I&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=Ca4N-aNrR8I&ab_channel=%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8F%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2
https://www.youtube.com/watch?v=UMvWt0kNVF4
https://www.youtube.com/watch?v=UMvWt0kNVF4
https://meet.google.com/aqp-gduy-tfr
https://www.blogger.com/blog/post/edit/6333954301534502355/7825415425756818817?hl=ru
https://www.blogger.com/blog/post/edit/6333954301534502355/7825415425756818817?hl=ru
https://www.blogger.com/blog/post/edit/6333954301534502355/7825415425756818817?hl=ru
https://www.youtube.com/watch?v=mf1uyBc_nXc
https://www.youtube.com/watch?v=mf1uyBc_nXc


Домашнє завдання в групі Viber 

(додатково) 

 

 

Контрольна робота з геометрії  № 4  

  

1. Чому дорівнює сума внутрішнього й зовнішнього кутів трикутника при одній вершині? 

А. 180°  Б. 360°  В. 90° 
2. У прямокутному трикутнику один із кутів дорівнює 35° . Чому дорівнюють два інші кути? 

 А. 90° і 35°  Б. 90° і 55°  В. 35° і 55° 

 

3. У прямокутному трикутнику один із гострих кутів дорівнює 30° . Катет, протилежний цьому куту, дорівнює 10 см. 

Знайдіть гіпотенузу. 

А. 20см  Б. 5 см  В. 40 см 

4. Дві сторони трикутника дорівнюють 3 см і 8 см. Якому найбільшому цілому числу сантиметрів може дорівнювати 

третя сторона? 

 А. 12 см  Б.11 см  В. 10 см 

5. Дві сторони рівнобедреного трикутника дорівнюють 4 см і 9 см. Знайдіть його периметр. 

 А. 18 см  Б.17 см  В. 22 см 

6. Сума двох кутів трикутника дорівнює 130°. Знайдіть третій кут. 

 А. 230°  Б.50°  В. визначити неможливо 

7. Встановіть відповідність між невідомим кутом Х (1 – 3)  та його значенням (А – Г) 



1)   2)   3)  

А.76°  Б. 62°  В. 21°  Г. 5° 

 

8. Сума кутів рівнобедреного трикутника та одного з його зовнішніх кутів дорівнює 254°. Знайдіть кути трикутника. 

 

9. У прямокутному трикутнику КРЕ ∠Р = 90°, ∠К = 60°. На катеті РЕ взято точку М таку, що ∠КМР = 60°. Знайдіть 

РМ, якщо ЕМ = 16 см. 

 

Історія  України                                                  План історичного портрету  

1. Як відбувалося становлення особистості історичного діяча? 

        1.1. Де і коли він народився? 

        1.2. Де і в яких умовах жив, зростав, виховувався? 

        1.3. Як формувалися його погляди? 

2. Особисті якості й риси характеру. 

        2.1. Як особисті якості діяча впливали на його діяльність? 

        2.2. Які з його особистих якостей вам подобаються, а які ні? 



3. Діяльність історичного діяча. 

        3.1. Схарактеризуйте основні справи його життя. 

        3.2. Які успіхи й невдачі були в його справах? 

        3.3. Які верстви населення підтримували його діяльність, а які ні, і чому? 

        3.4. Хто був його друзями, а хто ворогами, і чому? 

        3.5. Якими були наслідки його діяльності: а) для сучасників; б) для нащадків. 

        3.6. За що людство пам'ятає цю людину? 

4. Яке ваше особисте ставлення до історичного діяча? 

        4.1. Які почуття викликає у вас його діяльність? 

        4.2. Як ви ставитеся до засобів і методів його діяльності? Обґрунтуйте свою позицію. 

 

 

 


