
Варіант №8 
 
І рівень 

1. Назвіть платників податків і зборів в Україні: 
а) лише громадяни України та юридичні особи; 
б) юридичні особи; 
в) фізичні та юридичні особи. 
 

2. Рішення про проведення страйку приймають на зборах трудового 
колективу: 
а) відкритим голосуванням; 
б) таємним голосуванням; 
в) відкритим голосуванням, а в окремих випадках – таємним 
голосуванням. 
 

3. Кримінальний кодекс України прийнятий в: 
а) 1960р.; 
б) 2001р.; 
в) 2002р. 
 

ІІ рівень 
4. Вкажіть ознаки федеративних держав: 

а) єдине громадянство; 
б) подвійне громадянство; 
в) наявність двопалатного парламенту; 
г) може мати автономні утворення. 
 

5. Закінчіть речення. 
Адміністративний арешт не може застосовуватись до таких 
категорій громадян: … . 
 

6. Вставте пропущені слова у речення: 

а) Найстародавніша форма права, яка історично передує закону … 
б) Форма державного правління, за якої державні колегіальні органи 
законодавчої влади обираються населенням держави на певний строк… 

ІІІ рівень  
 

7.Заповніть пропуски в схемі: 
 
 
 
 … … (…)                                 … … (…) … … (…) 

 
8.Встановити відповідність: 

226 депутатів                      1.Можуть усунути президента у порядку імпічменту 
340 депутатів                     2.Можуть внести зміни до Конституції України 
301 депутат                        3.Можуть ухвалити рішення Верховної Ради 

Структура Конституції 



 
9.Сформулюйте визначення: 

а) Матеріальна відповідальність - …; 
б) Державний устрій - …; 
в) Хуліганство  - … . 

 
 

IV рівень 
 
Вирішити юридичні задачі 

10. Працівник банку А. був звільнений за те, що забув замкнути сейф з 
цінними паперами (із сейфу нічого не викрадено). Чи правомірні дії 
адміністрації? 
 
11. Виборець Тимченко прийшов до виборчої дільниці в день голосування 
о другій хвилині на дев’яту вечора. Він сказав, що запізнився через те, що 
його годинник зіпсувався. Чи має право дільнична виборча комісія 
дозволити йому проголосувати? 
 
12. Учень 9 класу відпочивав разом з батьками у Бердянську влітку. 
Одного вечора він побачив на вулиці свою вчительку разом з невідомим 
чоловіком. Хлопець сфотографував їхню зустріч у барі мобільним 
телефоном і відправив ці кадри у Інтернет. Чи було в цьому випадку, на 
вашу думку, порушення законодавства України? 


