
 8-А клас  

Українська мова 

 12.05-15.05. 2020 р. 

 

12.05- Повторення  в кінці року відомосте про двоскладне речення 

§7  Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок. 

Повторити правила сторінки 47-48,49-50 

Вправа 93 сторінка 50 

Звернути увагу на розділ «Вчимося культури мови» сторінка 50 

 

13.05- Повторення  в кінці року відомосте про двоскладне речення 

§7  Головні члени двоскладного речення. Підмет і присудок. 

Повторити правила сторінки 47-48,49-50 

Вправа 96 сторінка 51 

Звернути увагу на розділ «Вчимося культури мови» сторінка 50 

 

14.05- Повторення  в кінці року відомосте про односкладне речення 

§18 Головний член односкладного простого речення  

Сторінка 98 повторити правило 

Вправа 200 сторінка 99 

 

15.05- Повторення  в кінці року відомосте про односкладне речення 

Повторити правила §19-23 

Вправа 243 сторінка 115 

 

8-А клас  

Українська література 

 12.05.-15.05.2020 р. 

12.05 – Михайло Коцюбинський 

Повість «Дорогою ціною» . Кохання Остапа та Соломії як центральний мотив 

у творі.  Написати власне висловлювання «Кохати – значить жити» (на 

основі прочитаного твору). 

 

14.05 – Михайло Коцюбинський 

Повість «Дорогою ціною» . Романтичність, мужність і сила волі української 

жінки Соломії. Написати 3-4 риси характеру Соломії підтвердивши їх 

цитатами із тексту.  

 

 



Географія 8-А клас 

Проблеми раціонального використання мінеральних ресурсів. 

1) Переглянути презентацію: 

https://www.slideshare.net/AndrewTroyno/ss-32048878 

http://www.myshared.ru/slide/1166386/ (записати в зошит слайд №3). 

Історія України 12.05 – 15.05 

8-А клас 

Початок національно-визвольної війни українського народу. 

Повторити: 

https://znohistory.ed-era.com/m2/l8 

Всесвітня історія 12.05 – 15.05 

8-А клас 

Московське царство. 

Переглянути відео: 

https://www.youtube.com/watch?v=bhpqijF157U 

Біологія 8 кл          Підручник В.І. Соболь Біологія 8кл 

Тема: Утворення сечі. Захворювання органів сечовиділення. 

Завдання  

- Читати параграф 25 стор. 112- 114  

- Дати відповіді на запитання ( письмово ) 

Що таке сечоутворення? 

Які етапи сечоутворення?  ( стор.112 табл. 18) 

Що таке сечовиведення? 

Перерахувати хвороби органів сечовиділення? 

Що таке здоровий спосіб життя?  ( стор. 114) 

 

 

 

https://www.slideshare.net/AndrewTroyno/ss-32048878
http://www.myshared.ru/slide/1166386/
https://znohistory.ed-era.com/m2/l8
https://www.youtube.com/watch?v=bhpqijF157U


Хімія                  Підручник М.М. Савчин Хімія 8кл 

Тема :   Складання  формули сполуки за відомими ступенями окиснення 

елемента. 

Завдання  

- Опрацювати усно в підручнику стор.97  ( складання формули сполуки 

за відомими ступенями окиснення елемента) 

- Виконати завдання  

  Завдання 1. Укажіть тип хімічного зв’язку в сполуках   

  K2S, N2, SiO2, Mg3N2 

 Завдання 2. Визначте ступені окиснення елементів у сполуках: 

  SO2, SO3, H2SO3, Na2SO4, Cu2S, Mn2S3, NaH  

Завдання3. Стор.98  в) , г),  д). 

 


