
8-А клас  

Українська мова 

 27.04-30.04. 2020 р. 

27.04- Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. Незакінчені речення, його 

стилістичні функції 

§25 Повні і неповні речення. Тире в неповних реченнях. Незакінчені речення, його 

стилістичні функції. 

Сторінки 125-126 ознайомитися із правилом та таблицею.  

Вправа 274  сторінка 128 

Усно опрацювати сторінку 129  «Вчимося культури мови» 

 

28.04 –  Тренувальні вправи до теми «Односкладне речення» 

§18-21 повторити правила сторінки 98-112  

Вправа 213 сторінка 104 

 

29.04 – Тренувальні вправи до теми «Односкладне речення» 

§22-25 повторити правила сторінки 112 -133 Підготуватися до самостійної роботи. 

Виконати завдання для самоперевірки сторінки 133-135 вправа 283 

 

30.04 – Самостійна робота з теми «Односкладне речення» 

Завдання будуть розміщені в Google classroom.  

 

8-А клас  

Українська література 

 27.04-30.04. 2020 р. 

28.04 – Сила української прози. Михайло Коцюбинський 

Сила української прози сторінки  176-177 

Ознайомитися із біографією Михайла Коцюбинського 178-181 

 

30.04 – Михайло Коцюбинський 

Повість «Дорогою ціною» сторінки 183-188 

Виконати питання 4 сторінки 189 

 

 

Біологія Підручник Біологія 8кл В. І.Соболь 

Тема : Узагальнюючий урок    

Контрольна робота №2 з теми « Транспорт речовин» 

Виконати тестові завдання. Самоконтроль знань стор.107 (підручник) 

Тест -оцінювання з 1-9 завдання. 

Хімія  Підручник М.М. Савчин Хімія 8кл 

Тема: Кристалічні гратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали. 

Параграф16 стор.87 -93 



- Завдання на повторення 
Повторення проведемо у формі гри «так »  або «ні». ( письмово у зошитах) 

Твердження: 
1. Йонний зв’язок виникає між йонами (   ). 
2. Йони – це нейтральні частинки (   ). 
3. Йони – це заряджені частинки (    ). 
4. Ковалентний зв’язок буває двох типів – полярний і неполярний (   ). 
5. Ковалентний полярний зв’язок утворюється між атомами з однаковою 

електронегативністю (  ). 
6. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами одного і того ж 

неметалу (   ). 
7. Ковалентний неполярний зв’язок утворюється між атомами з різною 

електронегативністю (  ). 

   
- Написати конспект ( стор. 92-93 підсумовуємо вивчене) 

- Записати в словники 

                          Класифікація кристалічних граток. 
   

Типи кристалічних граток   

          

 

АТОМНІ   ЙОННІ   МОЛЕКУЛЯРНІ   МЕТАЛІЧНІ 

                                 Інструкція з визначення типу кристалічної гратки 

 Визначити до якої групи відноситься дана речовина: 

1. Проста речовина – визначити метал чи неметал: 

o Ме – мають металічну кристалічну гратку; 

o неМе – мають молекулярну кристалічну гратку; 

o винятки – деякі  неМе мають атомну кристалічну гратку. 

2. Складна речовина – визначити клас речовини: 

o МехОу – йонну кристалічну гратку; 

o неМехОу – молекулярну кристалічну гратку; 

o Ме(ОН)х – йонну кристалічну гратку; 

o НхAn – йонну кристалічну гратку; 

o MeхAnу – йонну кристалічну гратку.       Ме- метали; неМе -неметали; 

 


