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Поточний контроль

Тема І.  Правила і закони у суспільстві та твоєму житті

Урок 1.   Правила в нашому житті

Варіант 1

І рівень
1. Доповніть речення:

Правила — це норми _____________________________________________

____________________________________________________________.

2. Доповніть речення:

Моральними називають правила _________________________________.

Як називають правила правознавці?_____________________________.

3. Назвіть види правил.

____________________________________________________________

____________________________________________________________.

ІІ рівень
 Тестові завдання.

4. визначте, в яких із зазначених ситуацій діють норми права, а в яких 
норми моралі:

c А водій порушив Правила дорожнього руху;

c Б вчитель запізнився на роботу;

c В дев’ятикласник не поступився місцем в автобусі бабусі;

c Г Сергій не привітався з однокласником;

c Ґ лікар не надав допомоги хворому;

c Д директор безпідставно не прийняв учня до школи.

5.  До якого виду правил належать такі нормативно-правові акти?

c А Постанова Кабінету Міністрів України_________________________.

c Б Кримінальний кодекс України________________________________.

c В Правила дорожнього руху___________________________________.

c Г правила для учнів__________________________________________.
c Ґ статут молодіжної організації________________________________.
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ІІІ рівень
6. Назвіть приклади із життя, коли правила запобігають конфлікту або 

ж допомагають розв’язати його.________________________________

_____________________________________________________________.

7. Назвіть правила поведінки, які необхідно виконувати в громадських міс-
цях____________________________________________________________.

_____________________________________________________________.

8. Назвіть правила, встановлені державою.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

9. Назвіть правила, встановлені релігійними організаціями.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

IV рівень
10. висловіть думку щодо наслідків, до яких може призвести порушення 

норм моралі.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

11. Як може бути покараний порушник різних правил? Наведіть приклади. 

_____________________________________________________________.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

12. Які види правил, мають найбільшу юридичну силу? відповідь обґрун-
туйте.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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Поточний контроль

Тема III.  Цивільно-правові відносини.  
  Закони в житті твоєї сім’ї. Трудові відносини
Урок 4.   Спадкове право

Варіант 1

І рівень
1. Доповніть речення:

Спадкове право – це сукупність___________________________________

_____________________________________________________________.

2. Розкрийте поняття «заповіт».

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

3.  Які ви знаєте види спадкування?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

4.  Назвіть осіб, які входять до першої черги спадкоємців.

_____________________________________________________________.

ІІ рівень
 Тестові завдання.

5.  У яких випадках заповіт буде визнано дійсним?

c А заповіт завірено органами опіки і піклування;

c Б заповіт завірено роботодавцем заповідача;

c В заповіт завірено нотаріусом;

c Г заповіт завірено судмедекспертом.

ІІІ рівень 
6.  У яких випадках особа може бути усунута від права на спадщину?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.
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7.  Хто може бути спадкоємцем?

_____________________________________________________________.

8.  Які є види заповіту?

_____________________________________________________________.

9.  Хто має право на обов’язкову частку спадщини?

_____________________________________________________________.

10. Якою мірою норми спадкового права відповідають нормам моралі?

_____________________________________________________________.

IV рівень
     Юридичні задачі.

11. Після смерті громадянина Сергієнка в нього залишилося майно на 
40000,00 грн. Про право на спадок заявили 15-річна донька, 80-річна 
мати, сестра і племінник померлого. Прийміть рішення в цій ситуації. 
Свою відповідь аргументуйте.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

12. андрій, якому 32 роки, помираючи від невиліковної хвороби, залишив 
заповіт, згідно з яким все своє майно вартістю 40000,00 грн. заповів 
релігійній громаді. Однак у нього залишились 30-річна дружина, ко-
тра працює економістом, 10-річна донька, 56-річна мати-інвалід та 
58-річний батько. чи справедливо з моральної точки зору виконати 
цей заповіт повною мірою? Як же вирішується питання спадщини в 
такій ситуації?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________
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c В попередження;

c Г позбавлення права керувати транспортними засобами;

c Ґ довічне позбавлення волі;

c Д виправні роботи.

7. У наведених прикладах вкажіть види злочину:

c А вбивство;

c Б пограбування;

c В викрадення дитини з пологового будинку;

c Г заподіяння тяжких тілесних ушкоджень;

c Ґ розповсюдження інформації, яка становить державну таємницю;

c Д залучення до крадіжки неповнолітніх;

c Е побиття чоловіком дружини.

ІІІ рівень
8. У чому полягають особливості кримінальної відповідальності непо-

внолітніх? висловіть свою думку, чим небезпечні адміністративні пра-
вопорушення.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

ІV рівень
      Юридичні задачі.                                                                                             

9. 14-річний Олег хотів продемонструвати своєму другові Сергію батько-
ву рушницю. Та була заряджена. Олег необережно натиснув на гачок 
і вистрелив, у результаті чого Сергія було поранено, і через декілька 
днів він помер у лікарні.чи скоєно злочин? Так чи Ні? Хто буде нести від-
повідальність: Олег чи його батько? За який злочин? Умисне убивство? Нео-
бережне вбивство?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.
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Юридична задача.                                                                                             

11. У міському парку група підлітків відпочивала, слухала музику і водно-
час брутально лаялась. Пенсіонерка, яка знаходилась поруч, зробила 
їм зауваження, на що в її адресу підлітки також нецензурно вилаялися.

      Пенсіонерка на такий вчинок підлітків поскаржилася черговим міліці-
онерам, які проходили алеєю парку. Міліціонери затримали підлітків, 
встановили їхні особи і вік. Двом підліткам було по 12 років, одному 
– 13, а трьом іншим – по 17 років. чи вчинили підлітки правопору-
шення? Яке саме? чи будуть підлітки нести відповідальність?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.

11. Громадянин Денисенко вирішив викрасти автомобіль. вибравши ав-
томобіль для цієї операції, він з’ясував розпорядок дня його власника. 
Іванов на прохання Денисенка зробив спеціальну відмичку для дверцят 
транспортного засобу. Денисенко, який погано керував автомобілем, 
умовив таксиста Петренка перегнати машину на дачу до Сидорова, 
який там за грошову винагороду погодився певний час переховувати 
автомобіль. Операція мала успіх. але невдовзі міліція затримала всю 
групу. Яку відповідальність нестиме кожен з учасників? визначте види 
співучасті в злочині.

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

____________________________________________________________.

12. Мати та їх 12-річна донька, прямуючи в магазин, перейшли вулицю в 
невстановленому місці, нехтуючи підземним переходом. Працівнику 
ДаІ вони пояснили, що дуже поспішали, та й автомобілів на проїж-
джій частині не було. чи вчинено правопорушення? Яке саме?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________.
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