
Розклад занять на 31.05.2022   7 клас 

№ 

За/

п 

Предмет Тема уроку Хід уроку, завдання Форма 

проведення 

1 Всесвітня історія Середньовічна Індія Онлайн-урок Google Meet- 9.00 

 

Опрацювати відповідний § 

Синхронно 

2 Українська мова Повторення.                        

Частини мови , їх правопис 

§38  Вправа.516,517 Асинхронно 

3 Геометрія Узагальнення знань Виконати річну контрольну роботу (на 

окремому аркуші в клітинку) 

Асинхронно 

4 Хімія Повторення : 

Розв’язування 

розрахункових задач 

Онлайн-урок Google Meet- 11.00 

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

Синхронно 

5 Зарубіжна 

література 

Підсумковий урок. Урок-

квест 

 «Лабіринтами зарубіжної 

літератури» 

Завдання розміщені в кінці розкладу 

(виконувати на подвійному листочку в лінію) 

Асинхронно 

6 Фізична культура Футбол Онлайн зустріч на платформі Googlе meet-

10.00 

 
https://meet.google.com/kcr-stze-dtj 

Синхронно 

7  Інформатика Узагальнення з теми 

«Алгоритми та програми» 

Переглянути урок 

https://classroom.google.com/c/NDgwMTg3M

DUzOTM1/m/NTMxMjcyODYxMzQy/details  

Код: cuqaehq 

 

Асинхронно 

 

 

https://meet.google.com/xgz-frdk-ruj
https://meet.google.com/kcr-stze-dtj
https://classroom.google.com/c/NDgwMTg3MDUzOTM1/m/NTMxMjcyODYxMzQy/details
https://classroom.google.com/c/NDgwMTg3MDUzOTM1/m/NTMxMjcyODYxMzQy/details


Підсумкова контрольна робота з геометрії 

 
 

Початковий та середній рівні навчальних досягнень 

1. Який із запропонованих кутів є тупим? 

А) ∠М = 129°;  Б) ∠T = 90°;  В) ∠N = 180°;  Г) ∠L = 78°. 

 

2. Як позначають паралельні прямі? 

 

А) ⊥; Б) ∥; В) ∪; Г) ∩. 

3. Як називають кути 1 і 2 на малюнку? 

A) внутрішні односторонні; 

Б) відповідні; 

B) вертикальні; 

Г) внутрішні різносторонні. 

 

4. Периметр рівнобедреного трикутника дорівнює 17 см, а йогооснова — 5 см. Знайдіть бічну сторону трикутника. 

А) 12 см;  Б) 10 см;  В)  8 см;  Г) б см 

 

5. Один з кутів трикутника дорівнює 72°. Знайдіть суму двох інших кутів трикутника. 

А) 98°;  Б) 108°;  В) 118°;  Г) визначити неможливо. 

 

6. Кола, радіуси яких  6 см і 2 см, мають внутрішній дотик.Знайдіть відстань між їх центрами.  

А) 2 см;  Б) 4 см;  В) б см;  Г)  8 см. 

 

Достатній рівень навчальних досягнень 

7. Один з кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною, дорівнює 78°. Знайдіть градусні міри 

решти семи кутів. 



8. Основа та бічна сторона рівнобедреного трикутника відносяться як 3 : 4. Знайдіть сторони цього трикутника, якщо 

його периметр дорівнює  88 см. 

Високий рівень навчальних досягнень 

9. Вписане в рівнобедрений трикутник коло ділить бічну сторону у відношенні 2 : 3, починаючи від основи. Знайдіть 

сторони трикутника, якщо його периметр дорівнює 70 см. 

 

 

 

Зарубіжна література ( 7 клас) 

Урок-квест«Лабіринтами зарубіжної літератури». Узагальнення та систематизація знань вивченого впродовж 

навчального року в 7 класі. 

1.  «Встанови відповідність»  

Завдання 1. Визначити відповідність поняття щодо пояснення 

А) 

1. Балада.  А) Твір (літературний, театральний, 

цирковий) із фантастично-казковим 

сюжетом. 

2.Переклад Б) Підкреслене протиставлення 

протилежних думок, явищ, якостей, 

образів у літературному творі. 

3.Антитеза. В) відтворення змісту усного 

висловлювання чи писемного тексту 

засобами іншої мови. 

4. Феєрія  Г) Жанр фольклору й літератури, у 

якому органічно поєдналися 

розповідь (епос) і людські почуття 

(лірика). 

Б) 



1.  Повість. А) невеликий за обсягом епічний твір 

про незвичайну життєву подію з 

несподіваним фіналом. 

2.  Детектив Б) Засіб художнього зображення, що 

полягає в надмірному перебільшенні 

характерних властивостей чи ознак 

певного предмета, явища або дії 

задля особливого увиразнення 

художнього зображення чи виявлення 

ставлення до нього. 

3.  Гіпербола. В) Різновид пригодницької 

літератури, передовсім прозові твори, 

у яких розкривається певна таємниця, 

пов’язана зі злочином. 

4.  Новела Г) Епічний художній твір з 

однолінійним сюжетом, менший, ніж 

роман, але більший, ніж оповідання. 

 

Завдання 2.Визначити відповідність літературного твору до жанру. 

А) 

1.Ілля Муромець і Соловій-Розбійник А) повість 

2.Р.Бернс «Моя любов – рожевий 

квіт…» 

Б) балада 

3. Король Лір та його дочки В) вірш 

4.В.Биков «Альпійська балада» Г) билина 

 

Б) 

1.О.Генрі «Дари волхвів» А) вірш 

2.Ф.Шиллер «Рукавичка» Б) феєрія 

3. О.Грін «Пурпурові вітрила» В) балада 

4. Г.Гейне «Коли настав чудовий Г) новела 



май» 

 

3. Вправа «За віршованими рядками встановити твір та його автора». 

1 Ждучи на грища й забави, 

В звіринці своїм величаво 

Король Франциск сидів; 

Тіснились вельможі при троні, 

А кругом, на високім балконі, 

Дам барвистий вінок процвів. 

2 …Чи знаєте ви, що донині 

Всіх, хто тут плавав зухвало, 

Озеро, знявши вали білопінні, 

В прірві підводній ховало? 

3 Чий зір і слух сяга зірок,- 

не плач, не зойк прокльону,- 

а чули в хмарах рівний крок  

морського батальйону. 

4 Як вистоїш, коли всі проти тебе – 

Упали духом і тебе клянуть, 

Як всупереч усім ти віриш в  себе… 

5 Міцний навік, о друзі, наш союз! 

Він, як душа, одвічний, неподільний; 

Незрушний він, прекрасний і свавільний, 

У затишку родився дружніх муз… 

6 Яка краса твоя безмежна,  

Така й любов моя; 

Тебе любитиму я, поки 

Всі висохнуть моря. 

 

4. Гра «Скринька знахідок». 



 Назвати, яким літературним героям належать предмети 

 
 

 



 
 

 
 

1 Рукавички Кунігунда    (Ф. Шиллер, балада 

«Рукавичка») 

2 Стріла  

3 Скрипка  



4 Гребінь  

5 Жук   

6 Ланцюжок для 

годинника 

 

7 Фарби  

8 Іграшка- човен  

 

 5. Літературне лото «Розсели героїв» 

В.Биков 

«Альпійс

ька 

балада» 

  

В.Скотт 

«Айвенго» 

Едгар По 

«Золотий 

жук» 

 

Англійська 

балада 

«Як Робін 

Гуд став 

розбійником

» 

О.Грін 

«Пурпур

ові 

вітрила» 

 

 

О.Генрі 

«Дари 

волхвів» 

 

КонанДой

л 

«Пістрява 

стрічка» 

О.Генрі 

«Останній 

листок» 

 

Билина  

«Ілля 

Муромец

ь і 

Соловей-

Розбійни

к» 

 

 

Ф.Шиллер 

«Рукавичка

» 

Англійськ

а балада 

«Король 

Лір та 

його 

доньки» 

 

Дж. Олдрідж 

«Останній 

дюйм» 



Іван 
Терешко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Айвенго Легран 

 

 

Делордж 
Шерлок 

Холмс 

Робін 

Гуд 

Ассоль 

Ілля 

Муромець 

Делла 

Деві 
Берман 

Король 

Лір 


