
Розклад занять на 23.05.2022 7  клас  

№ 

За/п 

Предмет Тема уроку Хід уроку, завдання Форма 

проведення 

1 Українська 

література 

Позакласне читання. О. Гаврош  «Іван Сила на острові щастя» Асинхронно 

2 Фізична культура Футбол Ведення м’яча: https://youtu.be/-

psLWqgkQh0 

Зупинка м’яча: 

https://youtu.be/IVvcjU6NcVA  

Асинхронно 

3 Біологія Узагальнюючий урок з 

теми. Організми і 

середовище існування 

Тестова перевірка  Асинхронно 

4 Алгебра Повторення вивченого 

матеріалу. 

Повторити  § 14 

№ 559, 560, 563, 572, 573 

Асинхронно 

5 Образотворче 

мистецтво 

Декорування одягу Практична робота: Створіть модель одягу 

з підручних матеріалів. 

 
 

Асинхронно 

6 Німецька мова Контрольна робота 

(говоріння) 

Онлайн-урок Google Meet-  9.00 Синхронно 

7 Фінансова культура Проєкт 

 « Фінансова культура 

Українського народу» 

Онлайн-урок Google Meet- 10.00 

Захист проектів « Фінансова культура 

Українського народу» 

синхронно 

 

7 клас 

Тести з теми « Організми і середовище існування.» 

 

https://youtu.be/-psLWqgkQh0
https://youtu.be/-psLWqgkQh0
https://youtu.be/IVvcjU6NcVA


У завданнях 1-6 виберіть одну правильну відповідь. 

1. Який вид тварин серед перелічених є вимерлим? 

      а) Дрохва; б)фронт; в) зубр; г)боривітер. 

     2.  Яка тварина серед перелічених тварин занесена до Червоної книги України? 

      а) дрохва; б) тасманійський вовк; в)  глухар; г) зозуля. 

      

     3. Що є основною причиною зникнення видів тварин на нашій планеті? 

      а)руйнування людиною середовища існування тварин; 

      б) розведення свійських тварин;  

        в) мисливство та риболовство. 

   

  4. Сукупність особин виду, які мешкають на певній частині ареалу. 

         а) підвид;  б) фауна;  в) популяція;   г) ареал. 

   

  5.  Оберіть що належить до штучних екосистем: 

          а) озеро; б) поле ; в) луки; г) океан. 

  

   6. Коменсалізм існує між тваринами:  

        а) пугач і миша; б) риба-причепа і акула; в) асарида  і людина. 

 

   В завданнях 7-8 обери декілька правильних відповідей. 

  7. Які організми можуть бути продуцентами в екосистемі? 

        а) непарний шовкопряд; б)  шуліка: в) вільха; г)  дуб. 

 

 8.. Які екологічні чинники належать до абіотичних? 

      а) температура; б) забруднення річок стічними водам; 

      в) солоність води;    г) відношення хижак—жертва. 

 9.  Установіть послідовність організмів у ланцюгу живлення. 

        Яструб, синичка,  гусінь, трава 



Завдання на установлення відповідності. 

10. Установіть відповідність між закладами охорони природи та їхніми характеристиками. 

1 заповідники 

2 заказники 

3  національні парки 

4  зоопарки 

А  державні установи, що включають частину території, на якій заборонена господарська діяльність, проводяться роботи 

з вивчення природи та популяризації біологічних знань 

Б  державні установи, що включають частину природної території, на якій заборонена будь-яка господарська діяльність, 

відвідування обмежене, ведуться ретельні спостереження за чисельністю й умовами існування видів 

В  території, створені для охорони певних видів тварин або рослин 

Г державні та приватні установи, що штучно створюють для тварин умови життя, близькі до природних. 

 

11. Установіть відповідність між екосистемами та групами, до яких вони належать 

1. поле пшениці                                    

2. пустеля 

3. чорне море 

4. город 

5. тундра 

6. ферма з вирощування мідій 

А) штучні екосистеми; 

Б) природні екосистеми. 

12. Поясніть потребу природоохоронної діяльності людини з метою збереження природного різноманіття. 
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