
Географія 8-Б клас 

Роль транспорту та зв’язку в розвитку господарства країни та у міжнародних перевезеннях. 

Переглянути презентації: 

https://naurok.com.ua/prezentaciya-transport-yogo-rol-u-nacionalniy-ekonomici-i-formuvanni-

svitovogo-gospodarstva-vidi-transportu-hni-perevagi-y-nedoliki-85301.html (записати в зошит 

слайд №4, №5). 

Основи здоров’я 04.05 – 07.05 

8-Б клас 

Відпрацювання уміння уникати нападу, пограбування, залучення до деструктивних 

соціальних угруповань. 

Переглянути презентацію: 

https://vseosvita.ua/library/prezentacia-nebezpeka-zalucenna-do-destruktivnih-grup-terorizm-

245383.html 

8а, 8б кл. 

Біологія       Підручник Біологія 8кл В. І.Соболь 

Розділ: Виділення. Терморегуляція. 

Тема: Виділення – важливий етап обміну речовин . Будова і фукції сечовидільної системи. 

- Опрацювати параграф 24   ( стор. 108 – 111  ) 

- Дати відповіді на запитання 

1. Що таке виділення?  ( стор.108) 

2. Основні процеси виділення. 

3. Що таке сечовидільна система?   (стор. 109 ) 

4. Назвіть органи сечовидільної системи ? 

5. Які фукції сечовидільної системи ?    ( стор.110) 

6. Що таке нефрон і які процеси в ньому відбуваються?   (стор.110 – 111) 

 

Хімія             Підручник М.М. Савчин Хімія 8кл 

Тема :  Ступінь окиснення. 

Ступінь окиснення елемента – це умовний заряд атома в речовині, обчислений із 

припущенням, що вона складається з іонів 

Для визначення ступеня окиснення елементів необхідно запам’ятати певні  правила: 

1. Ступінь окиснення може бути позитивним, негативним або дорівнювати нулю. 

Він позначається арабською цифрою  (1, 2,3,4,5,…) зі знаком «плюс» або «мінус» над 

символом елемента. 

2. При визначенні ступенів окиснення виходять з електронегативності речовини: 

сума ступенів окиснення всіх атомів у сполуці дорівнює нулю. 
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3. Якщо сполука утворена атомами одного елемента (в простій речовині  О2, Н2, S, 

Fe), то ступінь окиснення цих атомів дорівнює нулю. 

4. Атомам деяких хімічних елементів звичайно приписують сталі ступені окиснення. 

Наприклад, ступінь окиснення Флуору в сполуках завжди дорівнює –1; Літію, Натрію, 

Калію, Рубідію і Цезію +1; Магнію, Кальцію, Стронцію, Барію і Цинку +2, Алюмінію +3. 

5. Ступінь окиснення Гідрогену у більшості сполук +1, і лише в сполуках з деякими 

металами він дорівнює –1 (KH, BaH2). 

6. Ступінь окиснення Оксигену у більшості сполук –2, 

 і лише в деяких сполуках йому приписують ступінь окиснення –1 (H2O2, Na2O2 або 

+2 (OF2). 

7. Атоми багатьох хімічних елементів виявляють змінні ступені окиснення. 

Користуючись наведеними правилами, визначимо ступені окиснення хімічних 

елементів у сполуці H2SO4. Це складна речовина, яка складається з трьох хімічних 

елементів – Гідрогену Н, Сульфуру S та Оксигену О. Зазначимо ступені окиснення тих 

елементів, для яких вони є сталими. У нашому випадку це Гідроген Н та Оксиген О:

 . 

Визначимо невідомий ступінь окиснення Сульфуру. Нехай ступінь окиснення 

Сульфуру в цій сполуці дорівнює х: . 

Складемо рівняння, помноживши для кожного елемента його індекс на ступінь 

окиснення та добуту суму прирівняємо до нуля: 2 · (+1) + x + 4 · (-2) = 0 

+2 + x - 8  = 0 

x = +8 – 2 = +6 

Отже, ступінь окиснення Сульфуру дорівнює плюс шість: . 

 

 

Завдання:  на  основі вищеподаного конспекту 

  Завдання для самоконтролю №3 а) , б).     стор.96    

 

 


