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Name:

Class: Date:

Правознавство 9 клас 0 /23 points

1. Question
Політична влада, яка реалізується через державні органи та за допомогою норм
права - це

0 /1.00 points

2. Question
Визначте, яка ознака є обов’язковою для норм права:

0 /1.00 points

3. Question
Укажіть, яке визначення найповніше відповідає поняттю «функції держави»:

0 /1.00 points

корпоративна влада.

державна влада

політична влада

парламентська влада.

схвалення більшістю населення держави

формальна визначеність

прийняття загальнонародним референдумом

кримінальна відповідальність за порушення

способи здійснення державної влади

роль держави у суспільстві

основні напрями діяльності держави

складова частина владних структур держави
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4. Question
Визначте, ознакою якого політичного режиму є всебічний і всеохоплюючий
контроль держави над суспільством, існування загальнодержавної ідеології:

0 /1.00 points

5. Question
Визначте, який акт є індивідуальним правовим актом:

0 /1.00 points

6. Question
Визначте, який орган належитьдо органів законодавчої влади:

0 /1.00 points

авторитарного

демократичного

ліберального

тоталітарного

рішення Мукачівської міської ради про виділення земельної ділянки для спорудження
житлового будинку

Сімейний кодекс України

Указ Президента України «Про встановлення Дня благодійництва в
Україні»

рішення Одеської міської ради «Про порядок надання земельних ділянок у
користування»

Конституційний Суд України

Верховна Рада України

Верховна Рада Автономної Республіки Крим

Міністерство освіти і науки України
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7. Question
Визначте, яка мінімальна кількість народних депутатів України повинна підтримати
законопроект для подолання «вето» Президента України:

0 /1.00 points

8. Question
Юридичними підставами виникнення правових відносин є:

0 /1.00 points

9. Question
Відповідно до Конституції Україна є:

0 /1.00 points

226 депутатів

300 депутатів

450 депутатів

400 депутатів

правові норми, що передбачають та регулюють ці відносини

наявність у суб`єктів права, які наділені відповідною правосуб’єктністю, що включає
правоздатність і дієздатність цих осіб

юридичні факти, які безпосередньо зумовлюють виникнення конкретних правовідносин

норми права, які регулюють певний вид сфери суспільних відносин

федерацією та монархією

республікою та унітарною державою

федерацією та республікою

монархією та унітарною державою



Правознавство 9 клас

4

10. Question
Укажіть суму цифр, якщо до кількості елементів системи права додати кількість
днів для підписання Президентом України закону.

0 /1.00 points

11. Question
Оберіть правильне твердження

0 /1.00 points

12. Question
Яке з визначень відображає юридичний зміст поняття «право»:

0 /1.00 points

16

17

18

19

правоздатність у людини настає з досягненням певного віку і припиняється із її смертю

правоздатність у людини виникає у момент народження і припиняється із її смертю

дієздатність у людини настає від народження і припиняється із її смертю

якщо людина правоздатна, то вона обов’язково є дієздатною і навпаки

право – це обґрунтована, виправдана можливість поведінки в суспільстві

право – це сукупність норм, прийнятих більшістю суспільства як загальнообов’язкові, за
порушення яких тягне за собою громадський осуд

право – це система встановлених державою загальнообов’язкових, формально
визначених норм, що регулюють суспільні відносини

право - це сукупність норм права, які регулюють якісно однорідну сферу суспільних
відносин
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13. Question
Розташуйте стадії законодавчого процесу в правильній послідовності:

0 /1.00 points

14. Question
Розташуйте у логічній послідовності елементи системи права за принципом від
простого до складного

0 /1.00 points

15. Question
Розташуйте підзаконні акти у порядку зменшення їхньої юридичної сили

0 /1.00 points

16. Question
Розташуйте види республік у порядку зростання повноважень глави держави

0 /1.00 points

1 офіційне оприлюднення закону

2 законодавча ініціатива

3 обговорення законопроекту на пленарному засіданні Верховної Ради України

4 підписання закону Президентом України

1 диспозиція

2 правова норма

3 галузь права

4 інститут права

1 загальні підзаконні акти

2 місцеві підзаконні акти

3 відомчі підзаконні акти

4 локальні підзаконні акти
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17. Question
Розташуйте у хронологічній послідовності держави, які існували на території
України

0 /1.00 points

18. Question
Розташуйте складові системи права у логічній послідовності від меншого до
більшого:

0 /1.00 points

19. Question
Розташуйте в правильній послідовності етапи (стадії) прийняття законів в Україні:

0 /1.00 points

1 парламентсько-президентська

2 президентська

3 парламентська

4 президентсько-парламентська

1 Полянське князівство

2 Галицько-Волинське князівство

3 Українська козацька держава

4 Київська Русь

1 норма права

2 підгалузь права

3 правовий інститут

4 галузь права

1 офіційне оприлюднення закону

2 прийняття закону
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20. Question
Розташуйте у порядку зростання юридичної сили наступні правові акти:

0 /1.00 points

21. Question
Визначте відповідність між назвами джерел права та їх змістом:

0 /1.00 points

3 внесення та обговорення законопроекту

4 підписання Президентом України прийнятого парламентом України закону

1 Закон "Про освіту"

2 постанова Кабінету Міністрів України

3 наказ Міністерства оборони України

4 рішення Ужгородської міської ради
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22. Question
Визначте відповідність між формою державного устрою та її змістом

0 /1.00 points

правовий
звичай

правовий
прецедент

нормативний
договір

нормативно-
правовий
акт

документ
загального
характеру, що
встановлюється
за взаємною
домовленістю

кількох
суб’єктів і

забезпечується
державою

санкціоноване
державою
правило

поведінки, що
склалося в
результаті
тривалого
повторення
людьми
певних дій

судове чи
адміністративне

рішення з
конкретної
юридичної

справи, якому
надається
обов’язкове
значення під
час вирішення
всіх наступних
аналогічних

справ

письмовий
документ

компетентного
органу

держави, у
якому

закріплено
правило
поведінки
загального
характеру, що
забезпечується
державою

це письмова
угода, що

регулюється
міжнародним
правом,

укладена між
двома або
декількома
суб'єктами
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23. Question
Визначте відповідність між видами підзаконних актів та суб’єктами, які їх видають

0 /1.00 points

унітарна
держава

федерація

конфедерація

імперія

тимчасовий
союз

держав, які
добровільно
об’єдналися

для
досягнення
певних

спільних в
політичній,
економічній
і військовій
сферах

складна
держава,
яка

включає
суверенну
державу-
метрополію
і підвладні

їй не
суверенні
держави-
колонії

союзна
держава, що
складається
з територій
суб’єктів, які
мають

обмежений
суверенітет

держава, що
характеризується

цілковитою
політичною
єдністю

об’єднання
людей,

згуртованих
спільними
умовами
життя,
метою,

інтересами
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загальні

відомчі

місцеві

локальні
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правила
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рішення
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«Про
затвердження
регламенту
ради»
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Президента
України «Про
додаткові
заходи щодо
посилення
боротьби з
порушниками

«Правил
дорожнього

руху»

рішення суду
про

визнання
громадянина
А. безвісно
відсутньою
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Name:

Class: Date:

Правознаство 10 клас 0 /31 points

1. Question
За Конституцією України юридична відповідальність особи має ______

0 /1.00 points

2. Question
За Конституцією України «ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх
вчинення не визнавалися законом як _____________

0 /1.00 points

3. Question
Особа, що здійснює досудове слідство - це

0 /1.00 points

індивідуальний характер.

колективний характер.

корпоративний характер.

консолідований характер.

проступок.

правопорушення.

вчинок.

діяння.

прокурор.

суддя.

слідчий.

адвокат.
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4. Question
Хто із спадкоємців другої черги є зайвим?

0 /1.00 points

5. Question
Як називається в Україні орган держави, який здійснює державну реєстрацію
укладення шлюбу?

0 /1.00 points

6. Question
Вкажіть максимальну тривалість робочого часу на тиждень, встановлену законом
для осіб віком від 15 до 16 років.

0 /1.00 points

рідні брати і сестри

двоюрідні брати і сестри

дід як з боку матері, так і з боку батька

баба як з боку матері, так і з боку батька

суд

районна державна адміністрація

місцева рада

Державний орган реєстрації актів цивільного стану

12 годин

24 години

36 годин

40 годин
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7. Question
Вкажіть зайвий елемент. Справи про адміністративні правопорушення
розглядають виконавчі комітети

0 /1.00 points

8. Question
Заповніть пропуск. За законом в Україні неповнолітнього можуть затримати до ____
годин з моменту складення протоколу про затримання.

0 /1.00 points

9. Question
Вкажіть мінімальний вік особи, після досягнення якого настає кримінальна
відповідальність за окремі злочини, передбачені Кримінальним кодексом України.

0 /1.00 points

сільських рад.

селищних рад.

міських рад.

районних рад.

однієї

двох

трьох

чотирьох

11 років

13 років

14 років

16 років
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10. Question
Заповніть пропуск. Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене
покарання у виді позбавлення волі на строк понад ______ років.

0 /1.00 points

11. Question
Якою, відповідно до трудового законодавства України, є максимальна тривалість
робочого тижня для 17-річного учня, який працює кур’єром у позаурочний час?

0 /1.00 points

12. Question
Після досягнення якого віку дитина в Україні має право звернутися за захистом
своїх прав та інтересів безпосередньо до суду?

0 /1.00 points

7 років

10 років

15 років

20 років

12 годин

18 годин

24 годин

36 годин

13 років

14 років

15 років

16 років
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13. Question
Визначте, яке місто відповідно до Конституції України має спеціальний статус:

0 /1.00 points

14. Question
Визначте, який орган належитьдо органів законодавчої влади:

0 /1.00 points

15. Question
Визначте, яка мінімальна кількість народних депутатів України повинна підтримати
законопроект для подолання «вето» Президента України:

0 /1.00 points

Севастополь

Сімферополь

Львів

Донецьк

Конституційний Суд України

Верховна Рада України

Верховна Рада Автономної Республіки Крим

Міністерство освіти і науки України

226 депутатів

300 депутатів

400 депутатів

450 депутатів
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16. Question
Визначте, який строк повноважень сільських, селищних, міських голів передбачено
Конституцією України:

0 /1.00 points

17. Question
Визначте, який суд є найвищим судовим органом у системі судоустрою України.

0 /1.00 points

18. Question
Визначте, яке конституційне право не може бути обмежене навіть в умовах
воєнного або надзвичайного стану.

0 /1.00 points

4 роки

5 років

6 років

7 років

Конституційний Суд України

Вищий адміністративний суд України

Апеляційний суд України

Верховний Суд

право на недоторканність житла

право на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань

право на правову допомогу
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19. Question
Визначте, яке повноваження належить Президентові України:

0 /1.00 points

20. Question
Визначте, яке з наведених тверджень відповідає цивільному законодавству
України.

0 /1.00 points

21. Question
Визначте, яке твердження відповідає діючому законодавству.

0 /1.00 points

прийняття рішень про припинення громадянства України

визначення засад внутрішньої і зовнішньої політики

затвердження бюджету України

координація роботи міністерств та інших центральних органів державної виконавчої
влади

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона зловживає
спиртними напоями, наркотичними засобами тощо і тим ставить себе чи свою сім’ю у
скрутне матеріальне становище.

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона відсутня в місці
свого постійного проживання протягом одного року.

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона внаслідок
хронічного, стійкого психічного розладу не здатна усвідомлювати значення своїх дій та
(або) керувати ними

Суд може обмежити цивільну дієздатність фізичної особи, якщо вона відсутня в місці
свого постійного проживання протягом трьох років.

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент
учинення адміністративного правопорушення чотирнадцятирічного віку.

Особа, яка діяла в нетверезому стані, не підлягає адміністративній відповідальності.
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22. Question
Визначте, яке кримінальне покарання може застосовуватися і як основне, і як
додаткове покарання:

0 /1.00 points

23. Question
Визначте, у якому варіанті найбільш точно та вичерпно визначено види
дисциплінарних стягнень, що передбачені Кодексом законів про працю Укра

0 /1.00 points

24. Question
Визначте, у якому випадку мати, батько можуть бути позбавлені судом
батьківських прав:

0 /1.00 points

Закони, які пом’якшують або скасовують відповідальність за адміністративні
правопорушення, не мають зворотної сил.

Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент
учинення адміністративного правопорушення шістнадцятирічного віку.

штраф

громадські роботи

конфіскація майна

арешт

догана, сувора догана, звільнення

догана, сувора догана

догана, звільнення

догана, попередження про неповну службову відповідність, звільнення

якщо вони вступили в шлюб з іншою особою, яка не є батьком, матір’ю дитини

якщо вони жорстоко поводяться з дитиною
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25. Question
Розташуйте у хронологічній послідовності держави, які існували на території
України:

0 /1.00 points

26. Question
Розташуйте підзаконні акти у порядку зменшення їхньої юридичної сили:

0 /1.00 points

27. Question
Розташуйте у правильній послідовності чинники, які сприяли виникненню держави:

0 /1.00 points

якщо вони визнані судом недієздатними

якщо вони засуджені за вчинення тяжкого умисного злочину

1 Полянське князівство

2 Галицько-Волинське князівство

3 Київська Русь

4 Українська козацька держава

1 відомчі підзаконні акти

2 місцеві підзаконні акти

3 локальні підзаконні акти

4 загальні підзаконні акти

1 зростання продуктивності праці

2 поява надлишків виробництва

3 розшарування суспільства на соціальні групи

4 удосконалення знарядь праці
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28. Question
Розташуйте пам’ятки правової культури у хронологічній послідовності:

0 /1.00 points

29. Question
Установіть відповідність між діями особи та видом юридичної відповідальності, до
якого вона може бути притягнута:

0 /1.00 points

30. Question
Установіть відповідність між поняттями та їх визначеннями:

0 /1.00 points

1 Литовські статути

2 Перший Універсал

3 Права, за якими судиться малоросійський народ

4 «Руська Правда»

кримінальна

цивільно-
правова

адміністративна

дисциплінарна

несвоєчасне
отримання
паспорта
особою, яка
досягла 16-
річного віку

порушення
водієм
Правил

дорожнього
руху, яке

призвело до
загибелі
людини

поява
працівника
на роботі в
нетверезому

стані

відмова
члена партії
від сплати
членських
внесків

несвоєчасне
виконання
умов

договору
займу

(затримка
повернення
грошей).
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31. Question
Установіть відповідність між формою державного устрою та її змістом:

0 /1.00 points

виконавець

суб’єкт
злочину

співучасть

підбурювач

умисна
спільна
участь
кількох
суб’єктів
злочину у
вчиненні
умисного
злочину

особа, що
досягла на

момент скоєння
злочину

визначеного
законом віку, з
якого настає
кримінальна

відповідальність

особа, яка
умовлянням,
підкупом
або іншим
чином
схилила
іншого

співучасника
до вчинення
злочину

особа, яка
порадами,
вказівками,
наданням
засобів

чи знарядь
сприяла
вчиненню
злочину

особа, яка у
співучасті з
іншими

суб’єктами
злочину

безпосередньо
чи шляхом

використання
інших осіб, що
відповідно до
закону не
підлягають
кримінальній

відповідальності
за скоєне,
вчинила

злочинне діяння
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унітарна
держава

федерація

конфедерація

імперія

тимчасовий
союз

держав, які
добровільно
об’єдналися

для
досягнення
певних

спільних в
політичній,
економічній
і військовій
сферах

складна
держава,
яка

включає
суверенну
державу-
метрополію
і підвладні

їй не
суверенні
держави-
колонії

союзна
держава, що
складається
з територій
суб’єктів, які
мають

обмежений
суверенітет

держава, що
характеризується

цілковитою
політичною
єдністю

спільнота
держав, які
обєдналися
для уникнення
подвійного

оподаткування

https://www.classtime.com/

