
 

 

Контрольна робота  

з правознавства 10клас  

Варіант 4 

1.  Яке твердження із запропонованого переліку є 

правильним: 

а) референдум - це форма безпосередньої демократії; 

б) місцеві державні адміністрації призначаються 

Прем’єр-Міністром за поданням Президента 

України; 

в) дієздатність - це здатність мати права і обов’язки; 

г) державна влада - це влада, яка існує між людьми та 

людськими спільнотами. 

2.  За формою правління Україна: 

а) унітарна; 

б) демократична; 

в) президентсько-парламентська; 

г) авторитарна; 

3.  До функцій Верховної Ради відносять: 

а) затвердження бюджету і внесення змін до нього; 

б) контроль за діяльністю Кабінету Міністрів; 

в) представлення України в міжнародних відносинах; 

г) тлумачити конституцію та закони; 

д) визначити засади зовнішньої та внутрішньої політики. 

4.  Визначити поняття. Сукупність правових 

почуттів, емоцій, оцінок, що домінують у 

суспільстві та проявляються у суспільній думці. 

а) правосвідомість; в)суспільна ідеологія; 

б) права культура; г)правова психологія. 

5.  Стаття 1 Загальної декларації прав людини 

проголошує всіх людей 

а) вільними і рівними; в)рівними і здоровими; 

б) рівними і гідними; г)рівними і 

законослухняними. 

6.  Вказати назву теорії походження, сутністю якої 

є твердження «Держава походить від сім’ї, є 

результатом розростання сім’ї, де батьківська 

влада над дітьми трансформується у владу 

монарха над своїми підданими» 

а) географічна; в)психологічна; 

б) патріархальна; г)органічна. 

7.  Дайте визначення понять: 



 

а) правопорядок; 

б) громадський порядок. 

8. Встановити відповідність між поняттями та 

визначенням 

1. іноземний громадянин або особа без  

громадянства ,яка внаслідок обґрунтованих  

побоювань може стати жертвою 

 переслідувань  

за ознаками раси,Національності, 

ставлення до релігії чи іншими  

вимушена залишити територію держави, 

громадянином якої вона є та щодо якої прийняте 

рішення про надання їй вільного статусу. 

2. особа, яка має особливий 

правовий зв'язок з 

державою, що породжує 

для них взаємні права і 

обов’язки. 

3.особа, яка не є громадянином 

держави, на території якої 

знаходиться в конкретний 

час, а є громадянином 

(підданим) іншої держави 

або держав. 

4. особа, яку жодна держава 

відповідно до свого 

9. Назвати органи виконавчої 

влади та вказати 

їхніфункції. 

10.Розв’язати юридичну задачу. 

Десятикласниця Настя Поліглот, поспішаючи на 

урок англійської мови, перейшла вулицю в двадцяти 

метрах від пішохідного переходу. Намагаючись об 

’їхати школярку, водій автомобіля змушений був різко 

звернути на узбіччя. В результаті відбувся наїзд на 

газетний кіоск. Автомобіль і кіоск було пошкоджено. 

Дати правовий аналіз дій Насті Поліглот та водія автомобіля. 

Чи буде притягнутий до відповідальності водій? Чи можуть 

притягти до юридичної відповідальності Настю? Якщо так, 

то до якого виду юридичної відповідальності її буде 

притягнуто? 

 



 

 

 

Контрольна робота з правознавства 10 клас Варіант 3 

1.  Яке твердження із запропонованого переліку є 

правильним: 

а) референдум - це форма безпосередньої демократії; 

б) місцеві державні адміністрації призначаються 

Прем’єр-Міністром за поданням Президента 

України; 

в) дієздатність - це здатність мати права і обов’язки; 

г) державна влада - це влада, яка існує між людьми та 

людськими спільнотами. 

2.  За формою правління Україна: 

а) унітарна; 

б) демократична; 

в) президентсько-парламентська; 

г) авторитарна; 

3.  До функцій Верховної Ради відносять: 

а) затвердження бюджету і внесення змін до нього; 

б) контроль за діяльністю Кабінету Міністрів; 

в) представлення України в міжнародних відносинах; 

г) тлумачити конституцію та закони; 

д) визначити засади зовнішньої та внутрішньої політики. 

4.  Визначити поняття. Сукупність правових 

почуттів, емоцій, оцінок, що домінують у 

суспільстві та проявляються у суспільній думці. 

а) правосвідомість; в)суспільна ідеологія; 

б) права культура; г)правова психологія. 

5.  Стаття 1 Загальної декларації прав людини 

проголошує всіх людей 

а) вільними і рівними; в)рівними і здоровими; 

б) рівними і гідними; г)рівними і 

законослухняними. 

6.  Вказати назву теорії походження, сутністю якої 

є твердження «Держава походить від сім’ї, є 

результатом розростання сім’ї, де батьківська 

влада над дітьми трансформується у владу 

монарха над своїми підданими» 

а) географічна; в)психологічна; 

б) патріархальна; г)органічна. 

7.  Дайте визначення понять: 

а) правопорядок; 

б) громадський порядок. 



8. Встановіть відповідність між поняттями та 

визначенням 

1.іноземний громадянин або особа без  

громадянства, яка внаслідок обгрунтованих  

побоювань може стати жертвою   

переслідувань за ознаками раси,  

національності, ставлення до релігії чи 

іншими, вимушена залишити 

територію держави, 

громадянином якої вона є, та 

щодо якої прийняте рішення про 

надання їй вільного статусу. 

2. особа, яка має особливий 

правовий зв’язок з державою, що 

породжує для них взаємні права і 

обов’язки 

3. особа, яка не є громадянином 

держави, на території якої 

знаходиться в конкретний час, а є 

громадянином (підданим) іншої 

держави або держав. 

4. особа, яку жодна держава відповідно до свого 

9.  Назвати органи виконавчої влади та вказати 

їхні функції. 

10. Розв’язати юридичну задачу. 

Десятикласниця Настя Поліглот, поспішаючи на 

урок англійської мови, перешила вулицю в двадцяти 

метрах від пішохідного переходу. Намагаючись об 

’їхати школярку, водій автомобіля змушений був різко 

звернути на узбіччя. В результаті відбувся наїзд на 

газетний кіоск. Автомобіль і кіоск було пошкоджено. 

Дати правовий аналіз дій Насті Поліглот та водія 

автомобіля. Чи буде притягнутий до відповідальності 

водій? Чи можуть притягти до юридичної 

відповідальності Настю? Якщо так, то до якого виду 

юридичної відповідальності її буде притягнуто? 

 


