Шкільна Рада при УККА

Географія України – Усні матуральні питання
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Ґрунти. Типи, як і де утворилися, родючість, промислове значення.
Географічне положення України в Європі, і у світі. Територія й межі.
Корисні копалини. Роди, розтошовання, промислове значення.
Води України. Моря, річкова система, підземні води, канали і т.д.
Промисловість України. Економічні зони, основні галузі й їх значення.
Екологія України. Вплив людської діяльности на природу України.
Населення України. Кількість, густота, демографія, національний склад.
Рельєф України. Низовини, височини, горбасті пасма й гори.
Органічний світ. Природні зони – тваринність та рослинність.
Клімат України. Температура, вітри, опади, пори року, окремі райони.
Знайти й вписати (5) височин України.
Знайти й вписати (5) низовин України.
Знайти й вписати (5) водозбірників України.
Знайти й вписати (5) рік України.
Знайти й вписати (5) портів України.
Знайти й вписати (5) міст- мільйонерів України.
Знайти й вписати (5) областей України.
Що знаєте про походження своїх батьків, чи дідуся й бабусі?
Назвати (5) гірські ланцюги Карпат; назвати найвищий пункт.
Назвати (5) міста в США, де відносно багато мешкає українців.
Назвати (4) внески українців у світову цивілізацію.
(5) хвилі еміґрації українців до США. Коли ,якими вони були за своїм характером?
Назвати (5) західних країн поза Україною, де проживає суцільно значна кількість
українців.
Назвати (5) східних країн поза Україною, де проживає суцільно значна кількість українців.
Назвати (5) культури, продукти, чи ресурси України, які мають міжнародне значення.
(2) ріки - історично «українські» - які належать до Балтійського басейну, а які (2) належать
до Азовського басейну?
Що знаєте про гори України (природа, клімат, води, люди, зайняття)?
Важливі історичні місця – пам’ятки України.
Моря України. Географічне положення, господарське значення, зв’язок.
Як впливала географія України на нашу історію, на долю нашого народу?
Географія тваринного світу України: дикі тварини, птахи, риби й комахи.
Географія рослинного світу України: дерева, кущі, промислові культури
Назвати (4) притаманні, особливі риси українського народу.
Назвати (4) економічні райони України, й де вони розташовані.
Адміністративно-територіяльний поділ України?
Потенціальні природні можливості для розвитку України. Корисні копалини та їхнє
розміщення, ґрунти, трудові ресурси, транспорт, і т.д.
Українці поза межами України. Іх історія, життя, надбання, тощо.
Назвати (4) важливі галузі господарства України.
Назвати (4) чинники формування клімату України.
Що знаєте про національний склад українців?
Які науки вивчаємо п.з. „географія”?
Що знаєте про географію українських прізвищ?
Назвати (4) важливі природні багатства України, і де вони розташовані.
Назвати (4) основні види ґрунтів України, і де вони розташовані.
Назвати (4) природні зони України, і де вони розташовані.

