
Географія 10 клас 

1) Поняття про глобальні проблеми людства. 

Переглянути презентації:  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-kursu-gromadyansko-osviti-v-10-klasi-globalni-

problemi-suchasnosti-111583.html 

https://ppt-online.org/28362 

http://www.myshared.ru/slide/1086889/ (записати в зошиті слайд №2). 

 

Історія України 04.05 – 07.05 

10 клас 

Господарське життя. Духовне життя. Вірування, звичаї, традиції, побут. 

Переглянути презентації: 

http://www.myshared.ru/slide/843317/ 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-tradici-ta-zvicha-ukra-nskogo-narodu-95340.html 

Всесвітня історія 04.05 – 07.05 

10 клас 

Повсякденне життя людей. Наслідки урбанізації. 

Читати: 

https://pidruchniki.com/20080215/ekologiya/urbanizatsiya_naslidki 

10 клас  Біологія 

Тема: Харчові зв’язки , потоки енергії та колообіг речовин в екосистемах. 

- Опрацювати параграф 48 стор.186 -189 

- Дати відповіді на запитання 

1. На які екологічні групи поділяють живі організми в екосистемах? 

2. Хто такі консументи ? 

3. Що таке харчовий ланцюг?   

4. Які бувають ланцюги живлення? 

5. Що таке екологічна піраміда? 

Завдання : Із поданих слів утворити ланцюги живлення.   

Слова: сонечко, яструб, попелиці, водорості, карась, дафнії, миша, лисиці, комахоїдні 

птахи, їжак, людина, корова, кур’ячий послід, рослинний перегній,  личинки мух, хижаки, 

рослини, щука, зернівка пшениці, дощовий черв’як, кріт. 

 

Приклади можливих ланцюгів живлення: 

1.  

https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-kursu-gromadyansko-osviti-v-10-klasi-globalni-problemi-suchasnosti-111583.html
https://naurok.com.ua/prezentaciya-do-uroku-kursu-gromadyansko-osviti-v-10-klasi-globalni-problemi-suchasnosti-111583.html
https://ppt-online.org/28362
http://www.myshared.ru/slide/1086889/
http://www.myshared.ru/slide/843317/
https://naurok.com.ua/prezentaciya-tradici-ta-zvicha-ukra-nskogo-narodu-95340.html
https://pidruchniki.com/20080215/ekologiya/urbanizatsiya_naslidki


2. 

3. 

4. 

5. 

 

Хімія                      Підручник Н.М. Буринська Хімія 9кл 

Тема: Місце хімії серед наук природи. 

Завдання. 

- Прочитати   параграф 39 ,   стор.131 -136;   

- Написати конспект   ( висновки    стор.135 – 136 ) 

- Підготувати розповідь вплив людини на стан біосфери.  

 

In the café. [ін зе кефі] У кафе. 

1.Запиши правило. 

Вираз «would like» [вуд лайк] – хотіти, хотів би використовується для 

вираження: 

-бажання(замовлення у кафе):I would like a cup of tea.[ай вуд лайк е кап 

оф ті]Я би хотів чашку чаю(= Я буду чай, я замовляю чай) 

-пропозиції :Would you like some cake?[вуд ю лайк сам кейк]Ти хотів 

би(хочеш) торта? 

I would like = I’d like(скорочена форма) [ай вуд лайк = айд лайк] я би 

хотів 

We would like = We’d like [ві вуд лайк = від лайк] ми би хотіли 

waiter[вейте]- офіціант 

customer[кастоме] – покупець 

2.Прочитай і запиши діалог. Доповни його словами: vegetable salad , drink, 

order, chicken, orange juice 

Waiter: May I take your______?[мей ай тейк йо оде]Чи можу я прийняти ваше 

замовлення? 

Customer: Yes.  I would like the _______ and _______ _______.[єс.ай вуд лайк 

зе чікен енд веджетбл селед]Так. Я буду курку і овочевий салат. 



Waiter: Would you like something to_______?[вуд ю лайк самсін ту дрінк]Ви 

будете щось пити? 

Customer: I would like an ______ ________, please.[ай вуд лайк ен орендж 

джус, пліз]Апельсиновий сік, будь ласка. 

3.Напиши 3 речення – замовлення у кафе. Використовуй слова з 

минулих уроків. 

Схема побудови речення: Підмет(хто?)+would like+ страву, річ і т д.: 

I would like french fries and a coke.[ай вуд лайк френч фраз енд е коук] Я 

буду картоплю фрі та колу. 

1. I would like ….(допиши, що ти хотів би замовити) 

2. I would like …. 

3. I would like …. 

 


