Шкільна Рада при УККА
Централя Шкіл Українознавства в США
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ
З ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ
Школа Українознавства в _________________________________ 30. квітня 2011 р.

﴾

﴿ оцінка.

Ім’я та прізвище учня_____________________________________

Призначений час на цей іспит - одна година, 30 хвилин.

Усіх пунктів:100.

І ЧАСТИНА: Написати (на окремих сторінках) відповіді на дві з десятьох поданих
нижче тем.
Час: 40 хвилин. Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів.
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾

﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿

﴾
﴾

﴿
﴿

﴾

﴿

а. Україна – незалежна держава: положення, кордони, становлення на Землі.
б. Основні риси рельєфу України: низовини, височини, гори.
в. Корисні копалини: основні види, їх розміщення та значення.
г. Клімат України: кліматотвірні чинники, температура повітря, опади, тощо.
ґ. Моря, поверхні й підземні води України. Водні ресурси країни.
д. Ґрунтовий покрив країни, земельні ресурси України.
е. Природні зони України: розміщення; особливості рельєфу, клімату,
ґрунтів, рослинного та тваринного світів.
є. Населення України: кількість, густота та національний склад українців.
ж.Господарство України: характеристика, галузі, економічні райони та
проспективи.
з. Екологічні проблеми України. Природоохоронні території (заповідники)
України.

І І ЧАСТИНА: Знайдіть відповідники (географічні назви – місця - пов’язані з
даними географічними рисами).
Час: 20 хвилин. Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів.
а.
б.
в.
г.
ґ
д.
е.
є.
ж.
з.

Географічні риси

Географічні назви - місця

Називається також Закарпатською
Має джерело й гирло на Україні
Належить до Балтійського сточища
Лежить на правобережній Україні
Вершина Кримських гір
Найбільша лівобічна притока Дніпра
Найбільша правобічна притока Дніпра
Вершина Карпатат
Належить до Азовського сточища
Лежить на лівобережній Україні

Придніпровська низовина
Сян
Прип’ять
Говерла
Десна
Потиська низовина
Сіверський Дінець
Придніпровська височина
Роман - Кош
Південний Буг
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І І І ЧАСТИНА: Відповісти коротко (2 – 3 речення) на кожне подане питання.
Час: 30 хвилин. Десять питань х 4 пункти; разом: 40 пунктів.
﴾

﴿

а. Що знаєте про адміністративно-територіяльний поділ України?

﴾

﴿

б. Що знаєте про внесок українців у світову цивілізацію?

﴾

﴿

в. Вплив географії України на нашу історію, на долю нашого народу.

﴾

﴿

г. Назвати 4 країни (поза Україною) бувшого СССР, де проживає відносно
багато українців.

﴾

﴿

ґ. Назвати 4 порти на Чорному чи Озівському (Азовському) морях.

﴾

﴿

д. Назвати 4 продукти чи ресурси України, які мають міжнародне
значення.

﴾

﴿

е. Назвати 4 важливі місця – пам’ятки України та їх значення.

﴾

﴿

є. Назвати 4 хвилі еміґрації українців до США. Коли й якими вони були за
своїм характером?

﴾

﴿

ж. Назвати 4 міста України, населення яких перебільшує мільйон людей.

﴾

﴿

з. Назвати 4 міста в США, де проживає відносно багато українців.
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