
Розклад занять на 30.05.2022 7  клас  

№ 

За/п 

Предмет Тема уроку Хід уроку, завдання Форма 

проведення 

1 Українська 

література 

Повторення й узагальнення 

вивченого матеріалу за рік. 

Переглянути твори, які сподобались 

найбільше 

Асинхронно 

2 Фізична культура Футбол Ведення м’яча: https://youtu.be/-
psLWqgkQh0 

Зупинка м’яча: 

https://youtu.be/IVvcjU6NcVA  

Асинхронно 

3 Біологія Робота над міні – проектами  

« Як тварини пристосовані 

до життя в різних 

умовах. Заповідні території  

України ( на вибір) 

 

Підготуйте презентацію проєкту 

(презентація, доповідь, колаж тощо) 

 

Асинхронно 

4 Алгебра Повторення вивченого 

матеріалу. 

Повторити  § 16   № 649, 651, 654, 662 Асинхронно 

5 Образотворче 
мистецтво 

Зачіска — краса і стиль, що 
створює дизайнер.  

Практична робота:  Виконати начерк 
художнього моделювання зачіски для 

створення індивідуального стилю 

людини.  

Асинхронно 

6 Німецька мова Повторення вивченого 

матеріалу 

Ступені порівняння прикметників 

Множина 
іменників(повторення)В.1ст.184 

Асинхронно 

7 Фінансова культура Узагальнюючий урок з 

теми» Розвиток фінансових 

відносин в Україні» 

 

Пройти тестування. 

Асинхронно 

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


7 клас 

Узагальнюючий урок з фінансової культури.  

1.Кредитна установа, що здійснює видачу позик під заставу рухомого майна 

а) Кредит; б) магазин;  в)ломбард; г)банк. 

2. Яку назву має центральний банк України? 

а)Ощадбанк: б)Приватбанк: в)Національний банк України: 

 г)Головний банк держави Україна 

 

3. Організації, до яких потрібно подавати скаргу на неправомірні дії продавця називається  

а)Управління захисту прав споживачів; б)Держпродспоживслужба; в)Офіс Президента України; 

 г)Суд 

 

4. Як називається документ, що засвідчує факт страхування? 

 а)Страхове посвідчення; б)Страхова домовленість;   в)Страховий поліс; г)Страхова довідка 

 

5. Коли була введена в обіг гривня як офіційна грошова одиниця незалежної України? 

 а)17 вересня 1996 року; б)24 серпня 1996 року; в)17 вересня 1995 року;  

 г)28 червня 1991 року 

 

6. Перші грошові знаки Київської Русі називалися... 

а) Срібляники; б) Карбованці;  в) Златники;   г) мідники 

 



Завдання з декількома відповідями 

7. Оберіть функції ,які виконують комерційні банк країни (3 варіанти ) 

 а) забезпечує стабільність національної грошової одиниці; 

  б) займається надавання кредитів громадянам; 

 в) відіграє роль "банків уряду"; 

 г)приймає депозити від громадян; 
 д) діє як головний банк держави , "банк комерційних банків ";  

 е)займається операціями з валютами, обмінює валюту 

 

8. Які зміни відбулися в грошовому обігу України в останній період часу? 

 а)1,2,5,10 гривень заміняють монетами;  б)1,2,5 копійок припинили обіг; 

  в)50 копійок припинили обіг;   г)З'явилася нова банкнота 1000 грн; 

  д)З'явилася нова банкнота 200 грн;  е)оптимізація готівкового обігу - введення заокруглення; 

  ж)1,2,5,10 гривень замінили монетами;     з)25 копійок поступово вилучають з обігу 

 

9. Хто на вашу думку зробив великий внесок в розвиток грошової системи  в Україні? 

 


