
Розклад занять на 17.03.2022 8  клас  

№ 

За/п 

Предмет Тема уроку Хід уроку, завдання Форма 

проведення 

1 Інформатика Як додати до проєкту 

написи та зберегти 

створений відео кліп у 

форматі відео? 

Переглянути урок 

https://www.blogger.com/blog/post/edit/63339543

01534502355/519240284908838615?hl=ru 

 

Асинхронно 

2 Геометрія Сума кутів опуклого 

многокутника,многокутник 

вписаний в коло,описаний 

навкола кола 

Переглянути відеоурок,зробити певні 

дописи та креслення малюнків до робочого 

зошита 

https://www.youtube.com/watch?v=iIJ92Ec0JnI 

 

Асинхронно 

3 Хімія Кислоти: поняття, клад, 

фізичні властивості. Заходи 

безпеки під час роботи з 

кислотами 

Онлайн-урок Google Meet- на  10.00 

https://meet.google.com/xgz-frdk-ruj 

Синхронно 

4 Німецька мова  Читати ст.154 В.3,письмово В.2 

стр.153 

Асинхронно 

5 Географія Узагальнення з тем:                

грунти та грунтові ресурси, 

рослинність, тваринний світ 

України. 

Повторити вивчений матеріал. 

(Завдання з перевірки в кінці 

розкладу занять) 

Асинхронно 

6 Російська мова Контрольна робота (тести). 

Читання мовчки 

Онлайн-урок Google Meet – на 11.30 
https://meet.google.com/bcp-qwzo-ptj 

Синхронно 
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8клас урок узагальнення 

Узагальнення по темі  «Грунти» «Тваринний і рослинний світ» . 
В-1 

1. Укажіть найродючіші ґрунти України: 

а) дерново-підзолисті;   б) сірі лісові; 

в) чорноземи;     г) каштанові. 

2. Район поширення сірих лісових ґрунтів на картосхемі позначено цифрою: 

а) 1;       

б) 2; 

в) 3;       

г) 4. 

 

 

3. Укажіть, які ґрунти формуються в умовах надмірного зволоження: 

а) дерново-підзолисті;   б) сірі лісові; 

в) чорноземи;     г) каштанові. 

4. Соснові ліси -  це 

а) діброви   б)груди   в) бори  г) субори 

5. Вибери зайве: а) Сосна, б) конвалія, в) ковила,  г)клен 

6. Яка з цих тварин не занесена до Червоної книги України? 

а) зубр   б) бурий ведмідь    в) рись  г) заєць 

 

7. Ендеміки — це 

8. Акліматизація – це 

9. Чим ґрунт відрізняється від гірської породи? 

10. Чи змінюється з часом родючість грунтів? Чому?  

11 Зелена книга України - це 

12. Охарактеризуйте  тваринні ресурси України. Чи завжди вплив людини на тваринний світ призводить до негативних 

наслідків? 

 

 

 



 

В-2 

1. Укажіть найпоширеніші ґрунти України: 

а) дерново-підзолисті;   б) сірі лісові; 

в) чорноземи;     г) каштанові. 

2. Район поширення дерново-підзолистих ґрунтів на картосхемі позначено цифрою: 

а) 1;       

б) 2;  

в) 3;       

г) 4. 

 

 

 

 

3. Укажіть, які ґрунти формуються в умовах найменшого зволоження: 

а) дерново-підзолисті;   б) сірі лісові; 

в) чорноземи;    г) каштанові. 

4. Укажіть типові ґрунти Подільської височини: 

а) буроземи;    б) сірі лісові; 

в) дерново-підзолисті;   г) каштанові. 

5. Вибери зайве:  а)Дуб, б)сосна, в)береза, г)рогіз, д)клен 

6. Укажіть назву птаха, якого занесено до Червоної книги України: 

а) ластівка міська;   б) дрозд чорний; 

в) дятел великий;   г) сип білоголовий. 

7. Релікти- це 

8. Червона книга України- це 

 9. Назвіть основні типи грунтів, поширених на території України. 

 10. Що таке ґрунт? 

 11 Для чого придумали Червону Книгу? 

12. Дайте характеристику різним типам рослинності на території України 

 



 


