
Шкільна Рада при УККА 

Централя Шкіл Українознавства в США 
 

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  

З ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ 

 

Школа Українознавства в _________________________________  27. квітня 2013 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. Географічне положення (політичної та етнографічної) території України в  

                 Европі та в світі. 

﴾    ﴿ б. Рельєф України: низовини, височини, гори - характеристика та їх розміщення. 

﴾    ﴿ в. Ґрунти України: утворення ґрунтів – їх види, характеристика та розміщення.   

﴾    ﴿ г. Гідрографія України: моря, ріки, водоймища, озера, джерела, болота, канали.  

﴾    ﴿ ґ. Клімат України: загальні відомості про клімат та його складові елементи.   

﴾    ﴿ д. Природні зони України: розміщення; особливості рельєфу, клімату, ґрунтів; 

                 рослинний та  тваринний світ кожної зони.   

﴾    ﴿ е. Економічна географія: господарство чи промисловість України – загальна  

                 характеристика,  роди (види), розміщення по районах (по областях) і значення. 

﴾    ﴿ є. Природні багатства України: руди й копалини – види, їх розміщення та значення.    

﴾    ﴿ ж.Населення України: кількість, густота, міґрація та національний склад українців. 

﴾    ﴿ з. Українська діяспора: українці за межами етнографічної території батьківщини. 

 

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 назви – 

ріки чи місця 

 Географічні риси чи історичне значення 

а. Харків  населення не перебільшує мільйон людей 
б. Сіверський Дінець  впадає в Дніпро (зліва) вище Києва 
в. Київ  належить до Балтійського басейну  
г. Дніпро  лежить на південному заході України на схилах Карпат 
ґ Запоріжжя  найбільша ріка на сході України 
д. Західній Буг   лежить на південному сході України біля Дніпра 
е. Львів   друге (за кількістю населення) найбільше місто в Україні 
є. Бог (або Південний Буг)   третя за довжиною ріка Европи – (2201 км) 
ж. Івано-Франківськ  населення перебільшує 2.7 мільйон осіб 
з. Десна   вся вона (806 км) тече Україною і впадає в Чорне море 
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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 - територіяльного поділу України.               

 

 

 

﴾    ﴿ б.  Назвати 4 важливіші місця – історичні пам’ятки України і де знаходяться. 

 

  

 

﴾    ﴿ в.  Назвати 4 природоохоронні території України (н.п. заповідники, національні 

                   парки чи заказники). 

  

 

 

﴾    ﴿ г.  Назвати 4 водосховища/гідроелектростанції, які знаходяться на Дніпрі. 

 

 

 

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

 

 

 

﴾    ﴿ д.  Назвати 4 Бескиди Карпат.  Які люди (племена) там живуть. 

 

 

 

﴾    ﴿ е.  Внесок українців у світову цивілізацію.  Подайте 4 конкретні приклади заслуг. 

 

            

 

﴾    ﴿ є.  Який вплив мала географія України на нашу історію, на долю нашого народу? 

 

 

 

﴾    ﴿ ж. Що знаєте про географію наших прізвищ – спадкове і’мя українських родин? 

 

 

 

﴾    ﴿ з.  Що знаєте про походження своїх батьків, чи дідуся й бабусі, які емігрували з 

                  України? 
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