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

роботу із всесвітньої історії  уважно ознайомтесь з рекомендаціями!!! 

У 2021/2022 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 1-22 мають чотири варіанти відповідей, серед яких  треба вибрати одну 

правильну 

1.Виберіть елемент системи права 

А) галузь законодавства                                             Б) кодекс 

В) правовий звичай                                                     Г) правова норма 

2.Виберіть правильну відповідь 

Робінзону Крузо потрібно було почати виступати на захист своїх прав 

А) після висадки на острів 

Б) із появою П’ятниці 

В) після побудови хижі 

Г) після повернення додому 

3. Яке з наведених понять  є елементом конституційно-правових відносин? 

А) об’єкт конституційно-правових відносин 

Б) вина 

В) юридичний факт 

Г) Конституція України 

4.Імперія - це 

А)форма державного устрою, за якого держава складається з державних утворень, що 

мають певну політичну самостійність, однак передають частину своїх прав і суверенітету 

органам федерації. 

Б)союз суверенних держав, які об’єднуються для досягнення певної, чітко визначеної 

мети в окремій сфері державної діяльності (як правило, тимчасової). 

В)методи, якими здійснюють владу в державі, способи та засоби, що для цього 

використовують 

Г)форма державного устрою, за якого до складу держави належать окремі частини, які 

були приєднані насильницьким шляхом, унаслідок поглинання незалежних досі держав 

або їхніх частин. 

5.Скільки всього умов прийняття до громадянства України?  

а)3            б)4                  в)5            г)6 



 

 6.Вихід з громадянства України дітьми віком від 14 до 18 років може відбуватися:  

А-лише за їхньої згоди                                Б-за бажанням батьків 

В-рішенням суду                                          Г-Указом Президента України 

7.Який із термінів не входить до правосуб’єктності особи? 

А) правоздатність     Б) працездатність      В) дієздатність       Г) деліктоздатність 

8.Хто із зазначених осіб має найбільшу цивільну дієздатність? 

А) 40-річний чоловік, який за рішенням суду, унаслідок психічної хвороби не відповідає 

за власні дії та не контролює їх 

Б) 13-річна школярка 

В) 15-річний студент аграрного коледжу 

Г) 15-річна дівчина, яка має 6-місячного сина 

9.Чого НЕ можна робити при замовленні товарів у інтернет-магазині? 

А) Повідомляти свою адресу  

Б) Повідомляти номер своєї банківської карти 

В) Повідомляти свої прізвище та ім'я 

Г) Повідомляти свою електронну адресу 

10.Особи, які спільно проживають, ведуть спільний побут, мають взаємні права та 

обов’язки – це… 

А) шлюб        Б) сусіди     В) сім'я         Г) подружжя 

11.У якому з випадків термін між поданням заяви та реєстрацією може бути 

скорочено? 

А) вагітність нареченої 

Б) нареченого призвано до армії 

В) наречена виїжджає в довгострокове відрядження 

Г) усі варіанти правильні 

12.На який максимальний термін може бути установлено патронат над дитиною? 

А) 3 місяці         Б) 6 місяців        В) 9 місяців        Г) 12 місяці 

13.У якому віці особи приймаються на роботу за загальними нормами? 

А) 14 років     Б) 15 років      В) 16 років       Г) 17 років 

 



14.Який робочий час передбачений для 15-річного школяра, який працює протягом 

навчального року у вільний від навчання час? 

А) 12 годин     Б) 20 годин         В) 24 години       Г) 36 годин 

15.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 

16.Які з перелічиних нижче покарань  можуть бути застосовані до неповнолітніх 

лише як додаткові 

А) арешт 

Б) виправні роботи 

В) громадські роботи 

Г) позбавлення права займатися певною діяльність чи обіймати певні посади  

17. Структурними елементами правовідносин не є  

А) суб’єкти;          Б) об’єкти;           В) юридичний факт;       Г) фактичний зміст. 

18. Що не є умовою набуття громадянства:  

А) відмова від попереднього громадянства; Б) наявність законних джерел існування;  

В володіння державною мовою;                    Г) наявність довідки про стан здоров’я. 

19. 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 

20. До юридичних дій належить:  

А) народження                                         Б) смерть 

 

В) призов на військову службу             Г) досягнення пенсійного віку 

21. 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 



22. 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 

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

доберіть одну правильну відповідь з варіантів, позначених цифрами 

23.Установіть відповідність між режимом та його характерною рисою 

А) демократично-ліберальний 

Б) демократично-радикальний 

В) авторитарний 

Г) тоталітарний 

1. концентрація всієї влади в руках правлячої верхівки 

2. грубе втручання в особисте життя людини 

3. права людини найвища соціальна цінність 

4. основна увага приділяється здійсненню реформ і перетворень 

5. влада перебуває в руках духівництва 

 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 актовий запис про народження дитини 

Б) подання до суду заяви про усиновлення 

В) набрання чинності рішення суду про усиновлення 

Г) винисення 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.  

Проаналізуйте приклад правопорушення та охарактеризуйте його склад. До якого 

виду відповідальності буде притягнутоправопорушників? 

На відділення банку було здійснено озброєний напад громадянином С. (19 років)та Т.( 17 

років). Погрожуючи касиру пістолетом, вони примусили її віддати готівку. Жінка боялася 

за своє життя, тому віддала всі гроші. Проте далеко грабіжники не втекли. На виїзді з 

міста їх затримали 

28. Визначте у кожній із ситуацій обставину,  через яку особу не можна притягнути 

до юридичної  відповідальністі 

А Олена спізнилася на роботу через раптове припинення роботи міського транспорту; 

Б робітник, прийшовши на фірму, побачив, що там почалася пожежа. Йому довелося 

виламати двері, щоб затушити її. 

В Олена спізнилася на роботу, оскільки їй довелося викликати швидку допомогу для 

матері, у якої раптово стався серцевий напад; 

Г відповідно договору, фермер повинен поставити 40 т картоплі підприємству. У разі 

невиконання договору, він має сплатити штраф у розмірі 30% вартості товару. Але за 2 

тижні до збору урожаю стихія знищила всю картоплю. 

 

 

 

 

 



Бланк відповіді відправте на електронну адресу allaan172@gmail.com 

Підсумкова контрольна робота 

з правознавства  

учня (учениці) 9 класу (екстернат) 

Опорного закладу загальної середньої освіти 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     
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4     

 

26 А Б В Г 

1     

2     

3     

4     

 

27.___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

28.__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 


