
Шкільна Рада при УККА 
Централя Шкіл Українознавства в США 

 
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ 
 
Школа Українознавства в _________________________________  26. квітня 2014 р. 
 

﴾     ﴿   оцінка.    Ім’я та прізвище учня_____________________________________ 
 
Призначений час на цей іспит - одна година, 40 хвилин.               Усіх пунктів:100. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
І ЧАСТИНА:  Написати (на окремих сторінках) відповіді на дві з десятьох поданих 
                         нижче тем.   

                  Час: 50 хвилин.  Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів. 
 
﴾    ﴿ а. «Географія» - фізична (природа), економічна, демографія й політична галузі. 
﴾    ﴿ б. Положення етнографічної й політичної території України в Европі, у світі.  
﴾    ﴿ в. Характеристика рельєфу України: розміщення та значення видів на її території. 
﴾    ﴿ г. Роди ґрунтів на Україні: їх творення, роди, характеристика й розміщення.   
﴾    ﴿ ґ. Відомості про клімат України: складові елементи, чинники, кліматичні зони. 
﴾    ﴿ д. Природа України: ліс, лісостеп, степ, гори і т.д. Потреба збереження заповідників. 
﴾    ﴿ е. Сільсько-господарські культури України: розміщення, значення (торгівля) і т.п. 
﴾    ﴿ є. Природні багатства України: руди й копалини – види, їх розміщення та значення.    
﴾    ﴿ ж.Населення України: кількість, густота, міґрація та національний склад українців. 
﴾    ﴿ з. Значення геополітичного становища України для її економічного розвитку. 
 
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. 
 Географічні прикмети  

 
 Географічні назви/місц, до якої стосуються дані 

географічні прикмети  
а. Порти  Донецьк , Одеса, Київ,Харків,  
б. Канали  Кахівський, Кременчуцький, Київський, Канівський 
в. Міста мільйонери  Лемківський, Бойківський, Гуцульський 
г. Водозбірники/ водосховища  Псел, Горинь, Ворскла, Світязь 
ґ. Бескиди  Крим, Керч (Тузла), Зміїний 
д. Природоохоронні території  Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Дніпропетровськ 
е. Обласні центри  Дніпро-Бузький, Дніпро-Донбас, Дніпро-Кривий Ріг 
є. Ріки чи озера  Луцьк, Івано-Франківськ, Рівне, Львів 
ж. Півострови чи острови  Ялта, Маріюпіль, Керч, Севастопіль 
з. Промислові центри  Асканія-Нова, Мис Мартьян, Карпатський заповідник 
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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. Який вплив мало географічне положення України на історію та на долю нашого  
                народу? 
          
 
 
﴾    ﴿ б.  Що знаєте про походження своїх батьків, чи дідуся й бабусі, які еміґрували з 
                України? 
 
  
 
﴾    ﴿ в.  Що знаєте про географію українських прізвищ? 
  
 
 
﴾    ﴿ г.  Назвати 4 галузі економіки, в яких Україна виявляє сильний потенціял. 
 
 
 
﴾    ﴿ ґ.  Назвати 4 важливі місця – історичні пам’ятки України і де знаходяться. 
 
 
 
﴾    ﴿ д.  Назвати 4 притаманні, особливі риси, типові для всього українського народу. 
 
 
 
﴾    ﴿ е.  Назвати 4 хвилі еміґрації українців до США. Коли й якими вони були за характером? 
 
            
 
﴾    ﴿ є.  Назвати 4 туристичні місця України. Яка ділянка туризму там поширена? 
 
 
 
﴾    ﴿ ж. Розказати про вплив людської діяльности на екологічну ситуацію на Україні. 
 
 
 
﴾    ﴿ з. Українські землі мають різні історично-географічні назви: н.п. Галичина; Покуття; 
Волинь; Правобережна, Лівобережна і Закарпатська Україна; Буковина; Бесарабія, Поділля; 
Запоріжжя і Слобожанщина. Виберіть 2 із вище поданих назв і охарактеризуйте їх. 
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