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   3.Визначте, яка особа має неповну цивільну дієздатність. 

А дівчина 13 років 

б)сімнадцятирічний студент 

коледжу 

в) дев’ятнадцятирічний підсобний робочий на 

будівництві  

г) учень 2-го класу 

  4.Укажіть, що НЕ є видом цивільно-правових договорів. 

А трудовий договір В договір позики 

Б договір дарування Г договір найму житла 

Завдання 5 має шість варіантів відповідей, серед яких лише чотири є правильними. 

Оберіть правильний варіант та позначте його 

  5. Укажіть, які приклади ілюструють користування майном. 

1. родина проживає в орендованій квартирі А 1,3, 4;6 

2. Віктор відремонтував телевізор Б 1 , 3 , 5 ,  6 

3. служба таксі надала громадянину П. автомобіль для роботи В 2,4, 5, 6 

4. на зароблені під час канікул гроші Олена придбала фен Г 2,4, 5, 6 

5. Сергій взяв книгу в бібліотеці 

6. під час уроків інформатики учні працюють на 

шкільних комп’ютерах

 

 

 

 

 

 

Варіант 1 

   Тематична робота 3. Ти і цивільно-правові відносини 

Завдання 1-4 мають по чотири варіанти відповідей, серед яких лише один 

правильний. Оберіть правильний варіант та позначте його 

1.Норми цивільного права 

регулюють  

А )право на отримання освіти  

Б) політичні права громадян 

2.Власникові НЕ належить 

право  

А) володіння майном  

Б) користування майном 

В) право власності  

Г )екологічні права 

громадян 

В)розпорядження 

майном  

Г )конфіскації майна 

 завданні 6 необхідно встановити відповідність інформації. До кожного рядка 

позначеного цифрою, беріть відповідник, позначений буквою. Впишіть 

відповіді в таблицю 

1 перша черга  

 2 друга черга  
3 третя черга  
4 Четверта  
 Черга  

6.Установіть відповідність між чергою спадкування та спадкоємцями, які 

належать до 

цих черг. 

А рідні дядько та тітка 

Б повнорідні й неповнорідні брати, сестри, дід, баба 

В діти, батьки, той із подружжя, який пережив 

іншого 

Г родичі спадкодавця до шостого ступеня 

споріднення 

  Д особи, які проживали зі спадкодавцем однією 

сім’єю не 

менше ніж 5 років до часу відкриття спадщини 

 

Завдання 7 передбачає запис визначення та відповідних прикладів до нього 

Обов’язкова частка спадщини – це____ 

Наведіть приклад ситуації, у якій особа має право на таку 

частку. 
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