
11 клас географія лстопал, грудень 

 

16 26/10 

Рельєф. Закономірності 
формування основних форм 
рельєфу Землі. 

Опр. С. 42 - 44., пройти тестування з теми "Рельєф 
Землі"   

17 07/11 

Практична робота №4. 
"Установлення за тематичними 
картами зв'язку між тектонічними 
структурам , корисними 
копалинами, форм рельєфу" Виконати практичну роботу за завданнями підручника с. 47.  

18 09/11 
Ресурсні властивості літосфери. 
Вплив людини на літосферу. 

Опр. пар. 8., продовження виконання практичної роботи № 4., 
 с. 47. Пройти тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/resursni-vlastivosti-litosferi-24496.html 

19 14/11 
Урок узагальнення за темою 
"Літосфера" 

Пройти тестування за посиланням  
https://naurok.com.ua/test/litosfera-ta-geologichne-seredovische-20365.html 

20 16/11 
Сонячне випромінювання. 
Показники стану атмосфери. 

Опр. пар. 9., пит. с. 52., 
письмово.     

21 21/11 

Практична робота № 5., 
"Визначення середніх температур 
та амплітуд їх коливань за добу, 
місяць, рік. Аналіз рози вітрів." 

Виконати практичні завдання с. 53., письмово в 
зошиті.   

22 23/11 Чинники формування клімату. 
Опр. с. 54-55., передивитись та законспектувати відеоурок за 
 посиланням https://youtu.be/Ze-xk6REoJg 

23 28/11 

Кліматичні карти. Характеристика 
типів клімату за 
кліматодіаграмами. 

Опр. с. 55 - 57.,  робота з кліматодіаграмами с. 57.  
Передивитись навчальне відео за посиланням 
 https://youtu.be/6rSV6CJWrIE 
https://youtu.be/hR0zp3oTy7A 

24 30/11 Ресурсний потенціал атмосфери Опр. пар. 11., пит. висн. с. 61., письмово.    

25 05/12 Гідросфера. Світовий океан. Опр. пар. 12., пит. висн. с. 66., письмово.    

26 07/12 

Практична робота № 6., Складання 
та аналіз схеми системи течій у 
Світовому океані. Порівняння 
впливу холодних та теплих течій на 
клімат материків. 

Виконати практичну роботу №6., за завданнями підручника 
с. 66  

27 12/12 Води суходолу 
Опр. пар. 13., скласти загальну характеристику внутрішніх вод 
 материка за планом на с. 71. 

28 14/12 
Водозабезпеченість регіонів та 
країн світу. 

Опр. пар. 14., пит. завд. с. 75., виконати завд. табл.   
обчислити водозабезпеченість територій країн світу. 
 Виконати тест за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/gidrosfera-11-klas-907546.html 

29 19/12 Біосфера та біологічні ресурси 
Опр. пар. 15., пит. 1 - 3., с. 80 
письмово.     

30 21/12 Грунти  світу 

Опр. пар. 16., пит. табл. с. 85., письмово.   
Передивитись відеоурок за посиланням  
https://youtu.be/3_WPApLWDWs 

31 26/12 
Підсумкова контрольна робота за І 
семестр 

Виконати контрольну роботу за посиланням  
https://naurok.com.ua/test/pidsumkova-kontrolna-robota-11-klas-za-i-semestr-692119.html 

32 28/12 Природні зони світу 

Пройти тестування за посиланням 
 https://naurok.com.ua/test/grunti-ta-prirodni-zoni-svitu-35144.html . Виписати про природні зони с. 83 - 85. 
Передивитись відеоурок за посиланням  
https://youtu.be/ttJA4Yu9Mvs 

 


