
Завдання для учнів 7-х класів з 12 .05 по 18.05 

Предмет ПІП вчителя, 
e-mail вчителя 

Завдання з  
 

Українська  
мова  

Тур'янська Тетяна 
Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 
 

Контрольний переказ .Перегляньте відео урок  
.напишіть переказ Надіслати до 
20.05https://www.youtube.com/watch?v=kA_liTm
1_VA 

Українська 
література 

Тур'янська Тетяна 
Миколаївна 
tatyanatyr70@gmail.com 
 

Створіть власну історію з головним героєм 
повісті Іваном Силою .Обсяг –до 1 стор. 
 

Англійська  
мова  

Янченко Олена Миколаївна 
yanchenko.om@gmail.com 
 

Завершити роботу з попередніми завданнями. 
Здати борги. 
 

Російська 
мова 

mailto:koliadko1973@gmail.
com 

Аудирование : прослушатьрассказ по 
ссылкеhttps://nukadeti.ru/audioskazki/zoshhenko-
galosha  
выполнитьтесты по 
ссылкеhttps://naurok.com.ua/test/join?gamecode=6
30646 
До 20.05 
 

Зарубіжна 
література 

Макаренко Олена Петрівна 
karol.makarena@gmail.com 
 

 Контрольна робота, виконується письмово. 
Текст додається. Роботу надіслати до 22.05.2020 
включно.Підсумкова контрольна робота  
   Контрольний твір                                        
                                                (тему обрати одну 
на вибір) 
1. Мій улюблений герой у шкільному курсі 
«Зарубіжна література. 7 клас». 
2. Мій улюблений твір у шкільному курсі 
«Зарубіжна література. 7 клас». 
3. Чому у баладі про Робіна Гуда сказано: 
«Розбійник долею він був і     лицар – у душі». 
4. Утілення в образі Айвенго кодексу лицаря. 
5. Написати листа від імені сина Івана Терешка і 
Джулії батькам Івана. 
6. У чому ти вбачаєш завдання письменника, 
який пише про війну? 
7. Утвердження ідеї миру і дружби в «Баладі 
про Схід і Захід» Р. Кіплінга. 
8. Зміни в поведінці Бена до поранення та після 
нього (за оповіданням Джеймса Олдріджа 
«Останній дюйм»). 
9. Кохання – почуття, яке в усі часи оспівують 
поети (за розділом «Дружба і кохання»). 
10. Процес мислення – головний герой твору 
Едгара По «Золотий жук». 
11. Які істини ви відкрили для себе, прочитавши 
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повість Олександра  Гріна «Пурпурові вітрила»? 
12. Хто більше щасливий: хто дарує чи той, хто 
приймає подарунок? (За новелою О.Генрі «Дари 
волхвів»). 
13. Новела О.Генрі «Останній листок» - гімн 
людині, котра здатна на самопожертву заради 
ближнього. 
14. Втілення ідеї про моральну справедливість у 
новелі  Рюноске  Акутагава «Павутинка». 
15. Роздуми про майбутнє людини і людства в 
повісті АйзекаАзімова «Фах». 
 

Історія 
України 

Федченок Юлія Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

7 клас 
Пройти річну конторольну роботу учням, які не 
мають оцінок  
7 – А  Деркач, Дідик, Золотько, Коваль Данило, 
Коробова, Карплюк, Свиридов, Тихоновський 
7 – Б Бабич, Єлінов, Лиско 
ПКР  7 клас ІІ семестр      Варіант 1 
І рівень  ( 3 б.) 
1.  Битва на річці Калка відбулася у: 
А 1223р.  Б 1237р. В 1240р. Г 1242р. 
2. Позначте факт, що стосується життя й 
діяльності князя Романа Мстиславовича: 
А  прийняв королівську корону від Папи 
Римського;  Б  заснував місто Львів; 
В  об’єднав Галичину і Волинь в єдину державу;  
Г  розбив хрестоносців у битві під 
Дорогочином. 
3. Яке місто було захоплене та розгромлене  
монголами у 1240 р.: 
А  Чернігів;    Б  Луцьк;    В  Київ;           Г 
Переяслав. 
4. Столицею Галицько-Волинської держави за 
Романа Мстиславовича було місто: 
А Холм;  Б Галич;  В Володимир; Г Львів. 
5. Ліквідація Волинського удільного князівства: 
А 1385 р.;  Б 1340 р.;  В 1452 р.;   Г 1471р. 
 6. До складу якої держави у др. пол. ХІV ст.. 
потрапила Чернігово-Сіверщина: 
     А Королівське Польське;   Б Князівство 
Литовське; 
     В Московське царство;       Г Кримське 
ханство. 
ІІ рівень  ( 3 б.) 
7. Про які події йдеться в грамоті великого 
князя Олександра 1497 р.: 
“Бажаючи покращити стан нашого міста 
Луцька, щоб його мешканці, відповідно до свого 
становища, могли робити більше для його 
устрою, замість руського або волинського, або 
якогось іншого права, яке вони мали раніше, 
надаємо їм на вічні часи право тевтонське... , у 
місті відновлюємо посаду війта ... . Йому (війту) 
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у кримінальних справах та справах, які 
стосуються небезпеки для життя, даємо і 
дозволяємо повну свободу дій ... . Хочемо, отже, 
щоб усі мешканці міста разом і кожен окремо, а 
також ті, які живуть навколо нього, за 
посередництвом цього права, без жодного 
винятку, в усьому, що постановляє право, 
підкорялися війту і райцям, які будуть у свій 
час.” 
А надання права на безмитну торгівлю;    Б 
надання права на міське самоврядування; 
В запровадження посади війта;                   Г 
зміни до кримінального кодексу. 
8. Яке поняття відповідає 
визначенню:багатогалузеве сільське 
господарство ,яке базувалося на щотижневій 
панщині залежних селян і було зорієнтовано на 
товарно-грошові відносини: 
А рада; Б магістрат; В фільварок; Г лава. 
9. Яка споруда пов’язана з подільським князем 
Федором Коріатовичем:: 
А Острозький замок;     Б Олеський замок на 
Львівщині; 
В Хотинська фортеця;   Г Мукачівський замок 
“Паланок”. 
 
ІІІ рівень ( 4б.) 
10. Установіть відповідність між 
характеристикою  та іменем князя, якому вона 
належить.  
 
А об’єднання Галичини й Волині в єдину 
державу; 1 Юрій І Львович 
Б  піднесення Галицько-Волинської держави, 
боротьба з монгольською навалою; 2  Лев І 
Данилович 
В залишався васалом Золотої Орди, 
приєднання частини Закарпаття з м.Мукачева;
 3   Роман Мстиславич 
Г на Галицько-Волинський трон був обраний 
боярами; намагався запровадити католицтво.
 4 Данило Романович 
 5 Юрій ІІ Болеслав 
11.Установіть хронологічну послідовність 
подій: 
 А Остаточна ліквідація Київського князівства;  
 Б Укладення Кревської унії;  
 В Битва під Вількомиром;                      
 Г З’ізд монархів у Луцьку. 
 
ІV рівень ( 2 б.) 
12.Дайте розгорнуту відповідь на запитання: чи 
можна вважати Галицько-Волинську державу 
спадкоємницею Русі?Аргументуйте свою думку. 



 
 
ПКР  7 клас ІІ семестр      Варіант 2 
І рівень  ( 3 б.) 
1.  Якого року монголо-татари захопили місто 
Київ?: 
А  1240 р.;   Б  1242 р.;   В  1223 р.;   Г  1236 р. 
2. Позначте факт, що стосується життя й 
діяльності Данила Галицького: 
А  розбив половців і захопив Київ;              Б  
загинув у Польщі; 
В  здійснив подорож до Золотої Орди;     Г  
перебував при владі у 1199–1205 рр. 
3. Хто з галицько-волинських правителів 
заснував місто Холм?: 
А  Данило Галицький;     Б  Лев Данилович; 
В  Юрій I;                          Г  Юрій II Болеслав. 
4. Юрій Дрогобич (Котермак) уславився: 
А організацією звитяжних воєнних походів 
князів;  
Б започаткуванням жанру полемічної 
літератури;  
В ініціюванням укладення Люблінської унії;  
Г науковою діяльністю в європейських 
університетах. 
5. До складу якої країни наприкінці XV ст. 
входило Закарпаття: 
А  Королівства Угорщини; Б  Великого 
князівства Литовського; 
В  Королівства Польщі;      Г  Османської 
імперії. 
6. Фільварок — це форма господарювання: 
А шляхти; Б селян;     В міщан; Г козаків; 
ІІ рівень  ( 3 б.) 
7. Про яку подію йдеться у тексті“...государ 
Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще 
нехрещеними братами, ближніми... що 
проживають на його землях, жагуче бажає й 
просить прийняти їх у католицьку віру Святої 
Римської церкви... Нарешті, князь Ягайло обіцяє 
свої литовські й руські землі навік приєднати до 
королівства Польського”. 
А Кревська унія 1385 р.;        Б Городельська 
унія 1413 р.; 
В Люблінська унія 1569 р.;   Г Берестейська унія 
1596 р. 
8.Яке поняття відповідає визначенню: орган 
міського самоврядування ,що здійснював 
адміністративно-судові функції і складався з 
двох колегій, члени яких обиралися довічно : 
А рада; Б магістрат; В фільварок; г лава. 
9. Яка споруда упродовж XV — XVI ст. була 
резиденцією молдавських господарів: 
А Острозький замок;      Б Олеський замок на 



Львівщині; 
В Хотинська фортеця;    Г Мукачівський замок. 
ІІІ рівень   ( 4б.) 
10. Встановіть відповідність між подіями та 
прізвищами іменами: 
А керував польсько-литовським військом            
1.Данило Галицький 
    у московсько-литовських війнах; 
Б очолював повстання 1508 року 
  проти польсько-литовського панування;             
2.Олелько Володимирович 
В  визнав себе васалом хана Батия;                          
3.Михайло Глинський 
Г написав працю прогностична оцінка 1483 р.     
4.Костянтин Острозький 
                                                                                 
5.Юрій Дрогобич 
11.Установіть хронологічну послідовність 
подій: 
А Грюнвальдська битва; 
Б битва під Оршею; 
В битва на Синіх Водах; 
Г Кревська унія. 
ІV рівень (2 б.) 
12.Дайте розгорнуту відповідь на запитання: чи 
можна стверджувати,що правління Данила 
Галицького було добою розквіту Галицько-
Волинської держави 
 

Всесвітня 
історія 

Федченок Юлія Сергіївна 
kruf7578@gmail.com 
 

повт. параграфи 25 - 28 
 

Музичне 
мистецтво 

Стахнік Василь Степанович 
vasylstachnik@gmail.com 
 

 

Образотворч
е мистецтво 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.com 
 

 

Алгебра Мелентьєва Олена Іванівна 
melentievaolena@gmail.com 
 

Підсумкове оцінювання 

Геометрія 
 

Мелентьєва Олена Іванівна 
melentievaolena@gmail.com 
 

Підсумкове оцінювання 

Біологія Іванова Маргарита Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.com 
 

§58,59виписали 
визначення:біотичнічинники,біотичнізв'язки,си
мбіоз,мутуалізм,коменсалізм,паразитизм.викона
ти тест на сторінці 272 
 

Географія Звягінцева Тетяна 
Леонідівна 
kyzinrost@gmail.com 
 

§56-57  Дослідження у вигляді повідомлення, 
презентації (на вибір) «Шляхи розв’язування 
екологічних проблем» 
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Фізика Журавльов Олександр 
Анатолійович 
Fizika50.zp@gmail.com 
 

§34,35,36. По 1 задачі з кожного параграфа 

Хімія Іванова Маргарита Яківна 
Pogorelovarita48@gmail.com 
 

Хімія -розв'язати задачі Дивіться у вайбері 

Трудове  
навчання 

Солдатенко Дар'я 
Володимирівна 
dashok202008@gmail.com 
 

 

Інформатика Четверікова Наталія 
Раісовна 
nataly0956@gmail.com 
 

Ссилка на блог вчителяінформатики 
https://xtndthbrjdf.blogspot.com/p/blog-
page_10.htm 

Основи  
здоров’я 

Бєлоконова Олена 
Миколаївна 
elenaeva1959@gmail.com 
 

§Пройти тест за посиланням:   
https://naurok.com.ua/test/join?gamecode=844401  
 
Підсумкове тестування з « Основи здоров'я»  
 
Увага!!! Тільки одна спроба 
 
 Тест буде відкритий до 22 травня 10.00 
 
Якщо не  можливо пройти тест,  виконайте 
письмову роботу та надішліть  відповідно до 
вашого  розкладу уроків 
 

Фізична 
культура 

Позняков Ілля 
Ігоровичpoznakovila874@g
mail.com 
 

Ранкова зарядка 
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