
Географія 8-А клас 

Підсумкова робота. До кожного визначення знайти вірну відповідь із поданих варіантів і 

записати в зошит. 

1). Основні форми земної поверхні - 

2). Українські Карпати – 

3).  Кримські гори – 

4). Корисні копалини: 

5).  Мінерально-сировинні ресурси поділяють на три великі групи: 

- гори (низькі, середні, високі) рівнини (горб, ияри, балки, низовини, височини). 

– середні за висотою. Найвища вершина – гора Говерла – 2061 м. 

паливні (горючі), рудні (металеві), нерудні (неметалеві). 

горючі, не рудні, рудні (залізні руди, руди кольорових металів). 

низькі. Найвища вершина – гора Роман-Кош – 1545 м. 

Історія України 8-А клас 

1). Зборівський мир - 

2). Передумови союзу з Москвою: 

3). Богдан Хмельницький —  

4) Причини Національно-визвольної війни: 

5). Гетьманщина або Держава Війська Запорізького —  

— православне військове державне утворення з військовим адміністративно-територіальним поділом 

на полки і сотні. 

Гетьманщина – укладення воєнного союзу для продовження війни проти Речі Посполитої, Московія – 

включення українських земель до складу Московської держави. 

селянство незадоволене покріпаченням; дрібна шляхта незадоволена своїм становищем; свавілля 

аристократів у містах; козацтво незадоволене своїм становищем і розуміє свої можливості; релігійне 

питання: утиски православних; поява уявлення про окремішність народу, що проживав на українських 

землях. 

— український військовий і політичний діяч, гетьман, очільник Гетьманщини (1648–1657), керівник і 

ініціатор повстання, що переросло у Національно-визвольну війну. 

-  міжнародно – правове визнання автономії козацької України. 

Всесвітня історія 8-А клас. 

1). 1 липня 1569 р. була підписана унія - 

2). Очолювати Річ Посполиту мали: 

3). 16 січня 1547 р. - 

4). 1861 р. - 

5). Партія —  

— група людей, об’єднаних спільною метою в боротьбі за владу. Під владою Російської імперії. 



- проголошувалося об’єднання Польщі та Литви в єдину федеративну державу Річ Посполиту. 

- в російській імперії скасовано кріпацтво, отримали свободу, але не землю. 

виборний король, спільний сейм і сенат; угоди з іншими державами мали укладатися від імені Речі 

Посполитої; литовська, українська й польська шляхта були зрівняні в правах і отримували право на 

володіння маєтками по всій території Речі Посполитої; ліквідовувалися митні кордони, 

запроваджувалася єдина грошова одиниця; Литва зберігала своє право і суд, адміністрацію, військо, 

скарбницю, мову. 

- Іван IV першим із московських князів прийняв титул царя. Його самостійне правління тривало 37 

років (1538-1547). 

 


