Шкільна Рада при УККА
Централя Шкіл Українознавства в США
КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ
З ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ
Школа Українознавства в _____________________________________

﴾

﴿ оцінка.

28 квітня 2018 р.

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. Описати галузі «географії» - фізична, політична, демографія, економічна та екологія.
б. Основні риси рельєфу України: низовини, височини, гори.
в. Моря й внутрішні води (поверхні й підземні) України. Водні ресурси країни.
г. Корисні копалини: основні види (горючі, металеві, неметалеві), розміщення й значення.
ґ. Клімат (підсоння) України: атмосферний тиск, температура, вітри, опади, райони.
д. Політична географія - розуміння держави, влада, конституція, президент України.
е. Геополітичний потенціал України: дипломатичні та торговельні зв’язки з іншими
державами світу.
є. Населення України: кількість, густота та національний склад українців.
ж.Економіка України: характеристика, галузі, економічні райони та перспективи.
з. Екологія України - сучасна ситуація, вплив людської діяльності на природу України.

І І ЧАСТИНА: Знайдіть відповідники (географічні назви /місця - пов’язані з
даними географічними прикметами).
Час: 20 хвилин. Десять питань х 2 пункти; разом: 20 пунктів.

а.
б.
в.
г.
ґ.
д.
е.
є.
ж.
з.

Географічні прикмети

Географічні назви/місця, до яких стосуються дані
географічні прикмети

Порти
Канали
Міста мільйонери
Водозбірники/ водосховища
Бескиди Карпатські
Природоохоронні території
Обласні центри на
Західній Україні
Річки чи озера
Півострови чи острови
Промислові центри

Хортиця, Зміїний
Кахівський, Кременчуцький, Київський, Канівський
Луцьк, Івано-Франківськ, Рівне, Львів
Асканія-Нова, Карпатський заповідник, Подільські Товтри
Одеса, Київ, Харків
Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв
Дніпро-Бузький, Дніпро-Інгулець, Дніпро-Кривий Ріг
Лемківський, Бойківський, Гуцульський
Одеса, Миколаїв, Херсон
Горинь, Ворскла, Світязь, Збруч
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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 одиниці адміністративно - територіального поділуУкраїни.

﴾

﴿

б. Назвати 4 основні види ґрунтів України. Де вони знаходяться?

﴾

﴿

в. Чим важливий т.з. «український щит» ? Де знаходиться і що там маємо?

﴾

﴿ г. Назвати 4 природні зони України. Де вони знаходяться?

﴾

﴿

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

﴾

﴿

д. Назвати 4 території поза межами сьогоднішної української держави, які історично
належать до етнічних земель українського народу.

﴾

﴿

е. Назвати 4 притаманні особливі риси, типові для всього українського народу.

﴾

﴿

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

﴾

﴿

ж.Що знаєте про географію наших прізвищ – спадкове ім’я українських родин?

﴾

﴿

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