
Географія

7 А- Б класи

Дата Завдання Пояснення
30.03 Прочитати: Євразія 

( Загальні риси клімату. 
Кліматичні пояси і типи 
клімату)
Практичне завдання : на 
контурній карті позначити 
кліматичні пояси Євразії

В «Додатку 1» є карта, за 
допомогою програми 
«Paint» та вашого атласу 
ви повинні розфарбувати 
кліматичні пояси Євразії, а
в зошиті написати який 
колір відповідає цьому 
кліматичному поясі

01.04 Прочитати: Води 
суходолу
Знати: де розташовані 
річки та озера

Річки: Рейн, Дунай, 
Дніпро, Волга, Об, Єнісей,
Лена, Амур, Хуанхе, 
Янцзи, Меконг, Інд, Тигр
Озера: Каспійське, 
Женевське, Світязь, 
Ладозьке, Байкал, Мертве 
море

06.04 Прочитати: Природні 
зони арктичного і 
субарктичного поясів.

Знати їх особливості, 
ґрунти, рослини та 
тваринний світ

08.04
Прочитати: Ґрунти, 
рослинність і тваринний 
світ арктичних пустель, 
тундри та лісотундри       
(природних зон арктичних 
пустель, тундри і 
лісотундри)

Знати їх особливості, 
ґрунти, рослини та 
тваринний світ, дати 
відповіді на запитання 1, 2
в кінці параграфа. 

13.04 Прочитати: Природні 
зони помірного поясу 
(природних зон тайги, 

Виписати в зошит, які в 
помірному поясі (тайги, 
мішаних та 



мішаних та 
широколистяних лісів)

широколистяних лісів) : 
ґрунти, рослинність і 
тваринний світ.

15.04 Прочитати: Природні 
зони помірного поясу 
(природних зон лісостепу, 
степу, напівпустель і 
пустель)

Виписати в зошит, які в 
помірному поясі 
(лісостепу, степу, 
напівпустель і пустель 
помірного поясу) : ґрунти, 
рослинність і тваринний 
світ.

22.04 Прочитати: Природні 
зони субтропічного та 
тропічного поясів Євразії 
(природних зон 
вічнозелених 
твердолистяних лісів і 
чагарників)

Виписати в зошит, які в 
субтропічному та 
тропічному поясах  
(природні зони 
вічнозелених 
твердолистяних лісів і 
чагарників) : ґрунти, 
рослинність і тваринний 
світ.



Географія

8 А- Б класи

Дата Завдання Пояснення

30.03 Прочитати: Природно-
заповідні об’єкти своєї 
місцевості.
Виконати Дослідження!

Дослідження: Зміни природи 
своєї місцевості під впливом 
діяльності людини.
Роботу виконуєте як реферат 
(від 3-5 ст., шрифт :Times 
New Roman, розмір 14) 

01.04 Урок контролю знань У «вайбер» я закину вам 
«PDF» формат завдань, ви у 
зошиті повинні дати відповіді
на ці запитання

06.04
Прочитати: § 48 

Кількість населення в 
світі та Україні. 
Чинники, що впливають 
на кількість населення: 
природний рух, міграції. 

08.04 Прочитати: § 49 Робота в зошиті: виписати 
таблиці - мал. 190 (§ 49), 194 
(§ 50), дати відповідь на 
запитання 1(ст. 241) та 
виписати з ст. 246-247 – 
«ЗАПАМ*ЯТАЙТЕ»

13.04 Прочитати: § 51 Робота в зошиті: виписати 
таблицю  (мал. 195)  та 
пояснення «механічний рух 
населення» (ст.248), дати 
відповідь на запитання 4 (ст. 
253) 

Практична робота 11. Виконати роботу в зошиті, 



15.04 Аналіз статево-вікових 
пірамід України та 
окремих країн світу.

питання для практичної 
роботи на ст. 247.

22.04 Прочитати: § 52 Робота в зошиті: виписати 
формулу густоти населення   
(ст. 254), перемалювати карту
(ст. 255). Дати відповідь на 
запитання 3 (ст. 257)



Географія

9 -А клас

Дата Завдання Пояснення

01.04 Прочитати: § 31  Робота в зошиті: виписати 
таблицю  (мал. 136), дати 
відповіді на запитання 1,2,3 
(ст. 175)

03.04
Прочитати: § 31

Виконати Дослідження!
Дослідження: Малі і середні 
міста України – центри 
швейного виробництва.
Роботу виконуєте як реферат 
(від 3-5 ст., шрифт : Times 
New Roman, розмір 14)

06.04 Прочитати: § 32 Робота в зошиті виписати 
таблиці  (мал. 141, 144), дати 
відповіді на запитання 1,2(ст. 
180)

10.04 Прочитати: § 33 Робота в зошиті: дати 
відповіді на запитання: 1(ст. 
186).
Повторити «Розділ ІІІ»

13.04 Урок контролю знань. Завдання, я вам скину у 
«viber»

17.04 Прочитати: § 34 Робота в зошиті виписати 



таблицю  (мал. 152, ст.189), 
дати відповіді на запитання 
1,4(ст. 193). Навести 
приклади найбільших 
транспортних вузлів в 
Україні (письмово)

20.04 Прочитати: § 35 Робота в зошиті: дайте 
коротку характеристику 
кожному виду транспорту


