
Варіант №7 
 
І рівень 

1. Збори, мітинги, походи і демонстрації громади: 
а) мають проходити без носіння зброї; 
б) люди, які відповідають за організацію цих акцій, обов’язково повинні 
бути озброєні; 
в) зброю можна брати, ідучи на мітинг, якщо на неї є дозвіл. 
 

2. Частина норми, в якій записано саме правило поведінки об’єктів і 
виражається вона в юридичних правах і обов’язках, називається: 
а) гіпотезою; 
б) диспозицією; 
в) санкцією. 
 

3. Позначте вид систематизації нормативно-правових актів, який є 
зовнішнім упорядкуванням нормативно-правових актів: 

а) кодифікація; 
б) стандартизація; 
в) інкорпорація. 
 

ІІ рівень 
 
3. Достатній життєвий рівень включає в себе: 

а) середній рівень зарплати; 
б) доходи сім’ї не нижче від прожиткового мінімуму; 
в) достатнє харчування та одяг; 
г) житло; 
д) можливість задовольнити культурні потреби. 
 

4. Доповніть  схему: 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
5. Продовжить речення. 

Рахункова палата від імені Верховної ради України здійснює _________ 
______________________________________________________________ 

 
 

ІІІ рівень 
6. Дайте назву схемі та прокоментуйте її: 

Виборчі системи 

 Змішана  

Результати голосування 
визначаються більшістю 

голосів 

По партійних списках   



 

 
7. Складіть порівняльну характеристику понять «особа» та 

«громадянин» за ознаками, які вважаєте суттєвими. Заповніть 
таблицю. 

План для порівняння Особа Громадянин 
1.    
2.    
3.    

 
8. Сформулюйте визначення: 
а) Пряма демократія - …; 
б) Імпічмент - …; 
в) Шахрайство  - … . 
 

IV рівень 
 
Вирішити юридичні задачі 

9. Працівниця Т. звернулась до власника з проханням встановити їй 
скорочений робочий час, оскільки вона має дитину з інвалідністю. При 
цьому Т. просила віднайти кошти на оплату праці за повний робочий 
день і в тих же розмірах. Власник В. відмовив працівниці Т. у її 
проханні, посилаючись на те, що підприємство переживає економічні 
труднощі. 

 
10. Юнак 17 років не пройшов за конкурсом до ВЗО і вирішив знайти 

роботу. У службі зайнятості йому було відмовлено у можливості 
працевлаштування у зв’язку з відсутністю спеціальності та стажу 
роботи. Прокоментуйте ситуацію. 

 
11. Вчителька середньої школи відвідує церкву святого Ієгови,  також 

агітує учнів школи, де вона працює, ходити на церковні збори. Що 
треба, на вашу думку, зробити директору школи? 


