
  Завдання  для учнів 8-Б класу на час карантину (28.04 -29.04) 

28.04.Вівторок 

1)Укр. мова.   Вигуки  за походженням. (Рідна мова О.Глазова)  

  Д/З  с.272-273 Списати правила.Вправа542. 

2)Укр.мова (розв. мовл.)  Написати твір «Моє улюблене заняття» за  даним планом. 

Д/З  с.93,Впр.148 (Рідна мова О.Глазова)  

3)Укр.літ. Теорія літератури. Літературні роди і жанри. 

Д/ З  Списати конспект.  с.141-142. Читати, виписати правила. 

29.04.Середа. 

1)Укр. мова. Правопис вигуків. (Рідна мова О.Глазова) 

. Д/ З  с.273-274 Списати правила. Скласти 3 речення з вигуками . 

2)Зарубіжна література. «Пісня про Роланда». Сюжет та герої  твору. 

Д/З  Списати конспект. Читати   с.155-165 . 

3) Історія України. Участь запорожців у війнах проти Польщі, Османської імперії і Кримського 

ханства. Д/З  с. 167-168. Читати 2)пункт .  Дати відповіді на запитання. 
  
Біологія 8 б кл               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 8б кл                  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; 

 

 


