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Розклад занять на 25 . 03. 2022 7  клас  

№ 

За/

п 

Предмет Тема уроку Хід уроку, завдання Форма проведення 

1 Основи здоров’я Узагальнення з теми 

«Психічна та духовна 

складові здоров’я»  

 

Виконати тестові завдання Асинхронно 

2 Музичне мистецтво Електронна музика Перейти за посиланням:  

https://www.youtube.com/watch

?v=R5XkBX5wjqo 

 

Асинхронно 

3 Географія Найвідоміші об‘єкти, 

віднесені до Світової 

природної спадщини 

ЮНЕСКО. 

Опрацювати відпвідний§ 

https://naurok.com.ua/prezentaci

ya-prirodni-obekti-vrazi-

zaneseni-do-spisku-vsesvitno-

spadschini-yunesko-56077.html 

переглянути презентацію та 

виписати з короткими 

характеристиками подані 

об‘єкти, віднесені до 

Світової природної 

спадщини ЮНЕСКО. 

Асинхронно 

4 Українська мова Р.М. Складання діалогів з 

використанням 

прислівників. 
 

Впр.357,359,360 

 

Асинхронно 

5 Фізика Повторення, підготовка до 

тестової роботи  

 

Виконати тестову роботу  Асинхронно 

6 Російська мова Контрольний слуховий 

диктант 

Онлайн-урок Google Meet – на 

10.00 

https://meet.google.com/iry-

kmwe-ekb 

Синхронно 

7 Культура 

добросусідства 

Вірші, казки легенди про 

наш регіон. 

 

 

Опрацювати матеріал 

https://vseosvita.ua/library/besid

a-perekazi-i-legendi-harkivsini-

257898.html 

 

Асинхронно 

 

 

 

 

Тиск твердих тіл, рідин і газів. Підсумкове тестування з фізики 
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Тиск твердих тіл, рідин і газів. Підсумкове тестування 

 
Питання №1 

Виберіть правильне твердження. 

 
Тиск тіла на опору тим більший, чим: 

 

 А)    більша вага тіла і більша площа опори;  Б) більша вага тіла і менша площа опори; 

 В)    
менша вага тіла і менша площа опори; 

 Г) менша вага тіла і більша площа опори. 

 

 
 

Питання №2 

 

 

 
Розміри мильної бульбашки від тиску повітря, яке 

 
 
 

вдувають у неї, збільшуються в усіх напрямах, внаслідок чого бульбашка набуває форми кулі. 
Який закон фізики підтверджується цим явищем? 

 А)   Закон Паскаля  Б) Закон Архімеда 

 В) Закон Ньютона 

Питання №3 

Кисень, що містився в закритому циліндрі, стиснули за допомогою поршня. 

Виберіть УСІ величини, які при цьому змінилися 

А) Маса кисню Б)  Сила тяжіння 

В) Об’єм кисню      Г)   Густина 

 Д) Тиск  



Питання №8 
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Питання №4 

Для вимірювання атмосферного тиску використовують: 

 А)    барометр  Б)    манометр 

 В)   гігрометр  Г)    динамометр 

Питання №5 

На горизонтальній полиці розміщені три суцільні кубики однакового розміру: мідний, 

алюмінієвий і залізний. Який кубик створює на стіл найбільший тиск? 

 А)   мідний кубик;  Б)    залізний кубик; 

 В)    алюмінієвий кубик;  Г)    неможливо визначити. 

Питання №6 

Обчисліть тиск рідини густиною 1800 кг/м
3 
на дно циліндричної посудини, якщо висота її рівня 

10 см. 

Питання №7 
 

На мішок з картоплею діє сила тяжіння 500 Н. 

Дайте відповіді на наступні запитання. 

а) Яка сила тиску мішка на підлогу? ►    
 

б) Яка вага мішка? ►    
 

в) Чи буде сила тиску мішка на горизонтальну підлогу рівна 

 його вазі, якщо мішок обперти об стіну? Так або ні? ►    

 

Питання №8 

У посудині містяться один над одним три шари рідин, які не змішуються: води, олії і ртуті. 

Оберіть правильний порядок розміщення шарів рідин. 

Нижній шар ⇒ ______ (Варіанти:ртуть, олія, вода) 
 

Середній шар ⇒ (Варіанти:ртуть, олія, вода) 
 

Верхній шар ⇒ (Варіанти:ртуть, олія, вода) 
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Питання №9  
 
 
 
 
 

 
На гачку пружинного динамометра висить, 

 
 
 
 
 
 
 

проградуйованого у ньютонах, висить гиря масою 1 кг і об’ємом 130 см3. Якими будуть покази 

динамометра, якщо гирю занурити у воду? g = 10 Н/кг 

 
Розв’яжіть задачу, заповнивши пропуски у тексті. 

Покази динамометра у повітрі ►    

Архімедова сила, що діє на гирю у воді ►    
 

Покази динамометра, коли гиря занурена у воду ►    
 
 
 
 

Питання №10 

На поверхні води в відрі плаває порожня мідна каструля. Чи зміниться рівень води у відрі, якщо 

каструля потоне? 

 А)    Так, рівень води збільшиться.  Б)    Так, рівень води зменшиться. 

В)  Рівень води не зміниться. 
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