
Шановні учні 9 класу, перед тим, як почати виконувати підсумкову 

роботу із всесвітньої історії  уважно ознайомтесь з рекомендаціями!!! 

У 2020/2021 навчальному році чинна є  навчальна програма:  

Основи правознавства. 9 клас (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 

804). https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-

programi-5-9-klas 

Підручники, які рекомендовані для використання  

Основи правознавства: підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл./ Т. М. Філіпенко, 

В.Л. Сутковий. – Київ: Генеза, 2017. – 208с. https://pidruchnyk.com.ua/1028-pravo-filipenko-

9-klas.html 

Основи правознавства : підруч. Для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. Д. Наровлянський. 

– К. :Грамота, 2017. – 192 с.: іл. https://pidruchnyk.com.ua/965-pravoz-9-klas-narovlyanskyy-

2017.html  

Конституція України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-

%D0%B2%D1%80#Text  

Критерії оцінювання 

Оцінювання виконаних тестових завдань здійснюється шляхом нарахування балів за 

кожну правильну відповідь. 

Завдання  І.  Вибрати  одну  правильну  відповідь.  Одна  правильна  відповідь — 1 бал. 

Кількість таких завдань — 22. Максимальна кількість балів може становити 22 балів. 

Завдання ІІ. Установити відповідність, утворюючи  логічні пари. Одна  

правильна  відповідність —  1 бал.  В  одному  завданні  слід  установити  

4 відповідні  (логічні  пари).  Таким чином,  за  виконання  одного  завдання  

учні отримують 4 бали, а таких завдань у добірці —2, отже, максимальний  

бал за виконання завдань  — 8 бали. 

Завдання ІІІ. Нарахування балів за завдання на розташування подій та  

явищ у правильній послідовності відбувається в аналогічний спосіб. Правильна відповідь 

— 3 бали. Максимальна кількість балів — 6 балів. 

Завдань ІV відкритого типу передбачають розгорнуту відповідь, тому вони  оцінюються в 

6 балів, таких завдань 2, отже максимальний бал за виконання завдань -12 балів.  

Таким  чином,  загальна кількість  балів,  яку  може  набрати  учень  за виконання 4 типів 

завдань (28 завдань),  складає 22 + 8 + 6 + 12 = 48:4 та отримуємо оцінку по 12-бальній 

системі. 

Завдання виконуються на бланку відповіді від руки, сканується та відправляється на 

електронну пошту allaan172@gmail.com 

Оригінал бланку відповіді збережіть та здайте в навчальний заклад  при відвідуванні. 
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Підсумкова контрольна робота 

з правознавства 

9 клас 

Завдання 1-21 мають чотири варіанти відповідей, серед яких  треба вибрати одну 

правильну 

1. .Універсальна політична організація суспільства, яка забезпечує захист і узгодження 

суспільних інтересів за допомогою права на певній території – це …  

А) форма держави;        Б) апарат управління;     В) держава;           Г) апарат примусу 

2.Визначте, в якому випадку йдеться про правовідносини:  

А) дівчина та хлопець обвінчалися;                        Б) школяр купив тістечко в буфеті;  

В) Ігор прибрав у кімнаті;                                        Г) під час матчу суддя призначив штрафний 

3.Яке поняття відображає наступне визначення: «Елемент складу правопорушення, що 

характеризується протиправним діянням. суспільно шкідливими наслідками і причинним 

зв'язком між ними»? 

 А) суб'єктивна сторона правопорушення;                     Б) об'єкт правопорушення; 

 В) суб'єкт правопорушення;                                           Г) об'єктивна сторона правопорушення; 

4. Що не є обов’язком громадян:  

А) неухильно дотримуватися Конституції та законів України;  

Б) шанувати державні символи;  

В) не заподіювати шкоди природі, культурній спадщині, відшкодовувати збитки;  

Г) не організовувати виступи проти органів державної влади 

5.Яке з наведених прав людини належить до групи соціальноекономічних прав і свобод?  

А) право на життя;                                  Б) право на працю;  

В) право на свободу думки і слова;     Г) право брати участь в управлінні державними справами. 

6.Яка з наведених умов прийняття до громадянства України передбачена Законом 

України « Про громадянство України »?  

А) укладення шлюбу з громадянином України;  

Б) відсутність судимості за вчинення умисного злочину;  

В) безперервне проживання на законних підставах на території; України протягом останніх 

п’яти років;  

Г) народження на території України 



7.Виберіть назву форми улаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування за змістом: «Форма влаштування дитини,позбавленої батьківського 

піклування,на виховання в сімю іншої особи за плату»  

А) усиновлення;                Б) опіка;             В) патронат;                Г) прийомна сім’я 

8.Які суспільні відносини регулюються цивільним правом:  

А) майнові відносини та особисті немайнові відносини;  

Б) трудові відносини;  

В) відносини у сфері державного управління; 

 Г) сімейні відносини. 

9.Укажіть, в якому із зазначених прикладів шлюб укладено у повній відповідності до 

закону:  

А) шлюб зареєстровано між інвалідами по зору;  

Б) шлюб зареєстровано з недієздатним;  

В) шлюб зареєстровано з особою, яка уже перебувала у шлюбі і офіційно не оформила 

розлучення;  

Г) шлюб зареєстровано між рідною тіткою і племінником. 

10. Сукупність органів держави, які здійснюють її завдання та функції – це  

А) апарат держави                                        Б) форма держави 

В) політична система                                   Г) державна влада 

11. Термін перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя встановлюється органом 

опіки та піклування і не може перевищувати  

А) одного місяця                                           Б) двох місяців 

В) трьох місяців                                            Г) чотирьох місяців 

12. До юридичних дій належить:  

А) народження                                         Б) смерть 

В) призов на військову службу             Г) досягнення пенсійного віку 

13. Повноваження Верховної Ради України не можуть бути достроково припинені 

Президентом України  

А) в останній місяць строку повноважень Верховної Ради України або Президента України  

Б) в останні 2 місяці строку повноважень Верховної Ради України або  Президента України 

В) в останні 3 місяці строку повноважень Верховної Ради України або Президента України  

Г) в останні 6 місяців строку повноважень Верховної Ради України або Президента України  

 

14. Серед запропонованих ситуацій укажіть той юридичний факт, який є подією:  

 



А) громадянин Разумов Петро був зарахований студентом юридичного факультету КНУ ім. Т. 

Шевченка 

 

Б) у результаті повені на Закарпатті жителі Мукачівського району втратили значну частку майна  

  

В) громадяни Василь та Одарка урочисто зареєстрували шлюб 

Г) Микита, вийшовши з ресторану, почав грубо чіплятися до перехожих  

15. Яка умова НЕ є обов’язковою для отримання іноземцем українського громадянства * 

А) відмова від іноземного громадянства 

Б) володіння українською мовою 

В) знання історії України 

Г) наявність законних джерел існування 

16. Повна цивільна дієздатність НЕ може бути надана фізичній особі, яка:  

А) досягла 16 років і працює за трудовим договором 

Б) записана матір’ю або батьком дитини 

 В) досягла 16 років і бажає займатися підприємницькою діяльністю 

Г) досягла 16 років і отримала біометричний паспорт 

17. Про яке право людини, закріплене Конституцією України, йдеться у наступному 

тексті? ::  

«Обмеження щодо реалізації цього права може встановлюватися судом відповідно до закону і 

лише в інтересах національної безпеки та громадського порядку - з метою запобігання 

заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших 

людей». 

А) право на страйк; 

 Б) право на свободу світогляду та віросповідання; 

В) право на свободу об’єднань; 

Г) право збиратися мирно, без зброї і проводити збори, мітинги, походи і демонстрації.  

18. Визначте гіпотезу в статті 135 Кримінального кодексу України. ::  

«Завідоме залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і 

позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу 

або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був 

піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив 

потерпілого в небезпечний для життя стан, - карається обмеженням волі на строк до двох років 

або позбавленням волі на той самий строк.» 

А) завідоме залишення без допомоги 

Б) особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів 

до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного 

стану 

В) карається обмеженням волі на строк до двох років 



  

Г) карається позбавленням волі на строк до двох років 

19.  Укажіть суб’єктивну сторону складу правопорушення в поданій нижче ситуації: 

«Багатодітний Микола, не маючи коштів на те, щоб прикрасити домівку до свята Нового року, 

зрізав трирічну ялинку у сусідньому з селищем лісі»  

А) дієздатний осудний багатодітний Микола 

Б) трирічна ялинка 

В) незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка  

  

Г) вина у формі прямого умислу 

20. Шлюб визнається недійсним за рішенням суду:  

А) з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі 

Б) між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, рідним братом і сестрою 

В) якщо шлюб був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка 

Г) з особою, яка приховала свою тяжку хворобу 

21. Яку скорочену тривалість робочого часу встановили 17-річному Василеві, що працює 

після здобуття загальної середньої освіти на комунальному підприємстві «Зеленбуд» 

різноробочим:  

А) 18 годин на тиждень                                    Б) 24 години на тиждень 

В) 28 годин на тиждень                                    Г) 36 годин на тиждень 

22. Роботодавець НЕ має права застосовувати працю неповнолітніх на: 

А) важких роботах та роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці; 

Б) підземних роботах; 

В) роботах, що передбачають підіймання й переміщення речей, маса яких перевищує встановлені 

для неповнолітніх граничні норми; 

Г) усі варіанти правильні 

 

У завданнях 23, 24 до кожної інформації, позначеної буквами, 

доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами 

23. Установіть відповідність між видами правопорушення та відповідними ситуаціями 

1 дисциплінарне                 А) громадянин С. вчинив наїзд на пішохода, внаслідок якого він  

2 кримінальне                     загинув  

3 цивільно-правове             Б) за нецензурну лайку в автобусі на громадянанина Т. наклали                   

                                             штраф  



4 адміністративне               В) громадянка В. за несвоєчасне повернення кредиту виплатила  

                                             банку велику суму відсотків  

                                              Г) учень не поступився місцем в автобусі старшій людині  

                                                                                                                                                                                   

                                         Д за  появу на роботі у нетверезому стані охоронцю Н. оголосили  догану 

24. Установіть відповідність між визначеннями та відповідними поняттями 

А) заява 

 

1.викладені в письмовій або усній формі пропозиції(зауваження), 

заяви (клопотання) і скарги 

Б) зауваження 2.звернення з вимогою про поновлення прав і захист законних 

інтересів громадян, порушених діями(бездіяльність), рішеннями 

державних органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, організацій, посадових осіб 

В) скарга 3. письмове звернення з проханням про визначення за особою 

відповідного статусу, прав чи свобод тощо. 

Г) клопотання 4.звернення громадян із проханням про сприяння реалізації їх прав 

та інтересів або повідомлення про порушення чинного 

законодавства 

Д) звернення  

 

У завданнях 25, 26 розмістіть у відповідній послідовності 

25.Установіть хронологічну послідовність процедури усиновлення 

А) внесення змін в акт запису про народження дитини 

Б) подання до суду заяви про усиновлення 

В) набрання чинності рішення суду про усиновлення 

Г) винесення судом рішення про усиновлення 

26. Розташуйте в правильній послідовності джерела  адміністративного права за 

юридичною силою, починаючи з акта, що має вищу силу 

А) указ Президента «Про затвердження Положення про Міністерство освіти і науки» 

Б) закон «Про поліцію» 

В) постанова Кабінету Міністрів «Про Реєстр адміністративних послуг» 

Г) Конституція України  

27. Проаналізуйте та розв’яжіть ситуацію.  

16-річний Микола живе по сусідству з Микитою, який тяжко хворий на поліомієліт. 

Микола часто буває в Микити. Хлопці розмовляють і  мають спільний інтерес  — 

подорожі. У  Микити є  мрія  — похід у  гори. Нещодавно в  новинах вони знайшли 

інформацію, що  юнак, який хворіє на  поліомієліт, зійшов на  Говерлу. У  сім’ї Микити 

значні кошти йдуть на  ліки для хлопчика, тому грошей на  подорож не  вистачає. Микола 

вирішив допомогти, адже має вдома мотоцикл і  планує його продати на  «чорному» 



ринку, щоб отримати гроші. Мотоцикл Микола зібрав власноруч, адже має ще  одне 

хобі  — збирання мотоциклів. У  цій справі Миколі допомагав Микита, адже проектування 

нової моделі за допомогою комп’ютера належить йому.  

Визначте, чи  має право Микола продати мотоцикл, чи  є альтернативні способи 

допомогти Микиті? Оцініть прагнення хлопців та  дії Миколи з  моральної та  правової 

позицій. Чи  знаєте ви  твори літератури, у  яких бізнес (зокрема машинний) став основою 

для добробуту? Які саме? 

28.Виконайте практичне завдання  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк відповіді відправте на електронну адресу allaan172@gmail.com 

Підсумкова контрольна робота 

з правознавства  

учня (учениці) 9 класу (екстернат) 

Економіко-гуманітарного ліцею №8 імені Василя Стуса 

Прізвище ім’я по батькові _____________________________________________________ 

 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

 

23. А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 

24 А Б В Г Д 

1      

2      

3      

4      

 

25 А Б В Г 

1     

2     

3     

mailto:allaan172@gmail.com


4     

 

26 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

 

27.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

28. 

Критерії порівняння Підприємницька діяльність Трудова діяльність 

   

   

   

 

 


