
Шкільна Рада при УККА — Централя шкіл українознавства в США

КІНЦЕВИЙ ПИСЬМОВИЙ МАТУРАЛЬНИЙ ІСПИТ  
      З ГЕОГРАФІЇ УКРАЇНИ 

Ім’я та прізвище учня/учениці  _____________________________________  Оцінка ________ 

Школа Українознавства в місті _________________________________    30 квітня 2022 року 
Пропонований час на цей іспит:  75 хвилин.                         Усіх точок (балів): 100 
————————————————————————————————————————— 

(     )  І  ЧАСТИНА:  Сполучіть колони. Час: 15 хвилин.  11 ідентифікацій по 2 точки = 22 точки. 

(     )  ІІ ЧАСТИНА:  Відповісте на подані питання.  60 хвилин.  13 питань по 6 точок = 78 точки. 
     

(     )  1. Визначіть географічне положення України та величину території держави Україна. Визна-  
чіть місце України серед країн Европи у відношенні до кількости населення та обсягу території. 

(     )  2. Визначіть сьогоднішну форму правління української держави та форми правління, під 
якими жив український нарід у минулому (окресліть, в яких періодах). Опишіть, як ті різні форми 
влади впливали на економічне життя українців. 

колона А ! колона Б

а нафта та газ Говерля (Говерла)

б центр суднобудування (будови кораблів) ріки на заході України

в найбільший центр машинобудування України Донбас

г за кількістю і густотою населення посідає перше місце Харків

ґ найглибше озеро в Україні Роман-Кош

д Десна, Сіверський Донець (Дінець) Миколаїв

е найвища вершина Кримських гір Донецький кряж

є Дністер, Південний Буг (Бог) Світязь

ж хлібні зернові культури/збіжжя, чорні метали (чавун, сталь) ріки на сході України

з височина товари імпорту України

и найвища вершина українських Карпат і найвища точка 
України

головні продукти 
експорту України
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(     )  3. Що таке природна зона? Які природні зони існують в Україні та де вони розташовані? 

(     )  4. Назвіть 5 обласних центрів (столиць областей) України.  

(     )  5. Назвіть 5 головні джерела електроенергії й палива для України.   
  

(     )  6. Які події в історії призвели до надмірного зменшення населення України? 

(     )  7. Де знаходиться початок, а де гирло Дніпра (ріки)?  Назвіть видатні міста, історичні місця 
та об’єкти великого економічного значення, які побудовано на Дніпрі. 

(     )  8. Поясніть важливість Чорного та Озівського (Азовського) морів для України. Назвіть один 
український порт кожного моря. 

(     )  9. Назвіть 6 корисні копалини, що в значних обсягах видобуваються в Україні. 

(     )  10. Подайте загальну характеристику підсоння (клімату) України. Які чинники мають 
найбільше значення для характеру клімату України? 

(     )  11. Назвіть три країни значного поселення західної української діяспори та три країни 
поселення східної діяспори. В яких стейтах і містах США найбільше поселилися українці? 

(     )  12. Яка була чисельність населення України на початку 2022 року? Назвіть найбільш 
чисельні національні меншини України. Які головні віросповідання (релігії) українців? 

(     )  13. З якими державами підтримує Україна, у цій порі, найактивніші зв’язки? З якими 
державами відносини напружені й чому? До яких політичних та економічних союзів належить 
або бажає належати Україна і чому?
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