Шкільна Рада при УККА
Централя Шкіл Українознавства в США
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ
З ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ
Школа Українознавства в _________________________________ 29 квітня 2017 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) есеї на дві з десятьох поданих тем.
Час: 50 хвилин. Дві теми х 20 пунктів; разом: 40 пунктів.
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾
﴾

﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿
﴿

﴾

﴿

а. Вплив географічного положення України на історію та долю нашого народу.
б. Описати галузі «Географії» - фізична, економічна, демографія, політична та екологія.
в. Природні багатства/ресурси України: їх розміщення та економічна важливість.
г. Кліматичні пояси України: особливості кліматичних зон та їх розташування.
ґ. Водні ресурси України: моря й внутрішні води (поверхні й підземні) України.
д. Природні зони України: розміщення, рельєф, клімат, ґрунти, тваринний світ і рослинність.
е. Господарство України: характеристика, галузі, економічні райони та проспективи.
є. Український народ: кількість, густота та національний склад населення; діаспора.
ж.З якими економічними проблемами зіштовхнулася українська держава після
проголошення незалежности?
з. Екологія України - сучасна ситуація: вплив людської діяльності на природу України.

І І ЧАСТИНА: Знайдіть відповідники (низовини чи височини в Україні пов’язані з даними
географічними положеннями/характеристиками) й позначіть літерами.
Час: 20 хвилин. Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів.
Географічне положення/характеристика
Низовина чи височина
України
а.
б.
в.
г.
ґ
д.
е.
є.
ж.
з.

простягається на південному заході – тут знаходяться Товтри
криє у надрах великі багатства вугілля, солі, ртуті, і т.д.
лежить на самому півночі – найбільш заболочена земля
особливо плоска південна територія – поступово знижується
до Чорного та Озівського (Азовського) морів
лежить в центрі України - вздовж правого берега Дніпра
знаходиться на північному заході - невелика, мальовича
на крайному південному заході – в басейні ріки Тиса
(тому також називається Потиська)
на півдні лівобережній частині – тут знаходяться «могили»
тягнеться на південний схід уздовж лівого берега Дніпра
простягається від Львова у північно-західному напрямі –
назва походить від розпливу її (численних) річок

Придніпровська височина
Придніпровська низовина
Розточчя
Донецький кряж
Полісся
Закарпатська низовина
Приозівська височина
Приморська смуга
Волинська височина
Подільська височина
(Поділля)
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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. Назвати 4 важливі історичні місця – пам’ятки України і визначити, де вони знаходяться.

﴾

﴿

б. Назвати 2 природоохоронні території України (н.п. заповідники, національні парки).
Що про них знаєте?

﴾

﴿

в. Назвати 2 міста-мільйонери України. Що про них знаєте?

﴾

﴿ г. Назвати 4 туристичні місця України. Яка ділянка туризму там поширена?

﴾

﴿

ґ. Назвати 4 Бескиди Карпат. Які українські етнографічні племена там живуть?

﴾

﴿

д. Які території/області зайняли останніми роками ворожі Україні війська? Яке їхнє
економічне значення для України?

﴾

﴿

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

﴾

﴿

є. Назвати 4 країни західної діаспори, де проживає значна кількість українців.

﴾

﴿

ж.Назвати 4 внески українців у світову цивілізацію – в науку, культуру, мистецтво.

﴾

﴿

з. Що знаєте про походження своїх батьків чи дідуся й бабусі, які еміґрували з України?
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