ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства
9 клас
17 грудня 2017 року
Завдання 1 (10 балів)
Дайте визначення:
1) Законодавство –
2) Держава –
3) Громадянство –
4) Соціальні норми –
5) Конституція –
Завдання 2 (12 балів)
Згадайте будь-які три обставини, які виключають шкідливість діяння.
Змоделюйте три життєві ситуації, які ілюструють ці обставини (по 1
ситуації на кожну обставину). За результатами роботи заповніть
таблицю.
Обставини, що виключають
шкідливість діяння
Назва
Характеристика
обставини

Опис змодельованої ситуації

1.
2.
3.
Завдання 3 (5 балів)
Олексій перебіг дорогу на червоне світло. Про який вид юридичної
відповідальності може йтися? Чи можна її застосувати до Олексія (він
народився 16.04.2002)? Відповідь обґрунтуйте.
Завдання 4 (6 балів)
Оберіть одну з країн: Велика Британія, Білорусь, США, Іран.
Охарактеризуйте її за такими критеріями: 1) форма державного
правління, її підвид; 2) форма держаного устрою; 3) форма державного
режиму; 4) джерела права, які є домінуючими.
Завдання 5 (10 балів)
Теоретичне питання: Поняття прав людини, їх види.

Завдання 6 (12 балів)
Напишіть есе (до 10 речень) на тему «Чи потрібні в сучасному
суспільстві норми моралі?»
Завдання 7 (10 балів)
Задача. Двоє юнаків (Андрій – 13 років, Дмитро – 16 років) під час
відвідування магазину «Фоксторт» потай від продавця відімкнули вітрину, де
знаходилися USB-накопичувачі (флеш-карти), одним із ключів, що був у
кишені Дмитра та забрали 2 флеш-карти. Вартість однієї з них складала 300
грн. Надалі хлопці мали намір їх перепродати. Проаналізуйе ситуацію та
визначте елементи складу правопорушення.
Завдання 8 (10 балів)
Заповніть схему. Із таблиці доберіть приклади до окремих елементів
схеми.
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Покарання
Конституційне право
«Якщо сторони укладають договір між собою»
Трудовий договір
«Вони мають надати йому форму, передбачену
законодавством»
Трудове право
«Інакше договір є недійсним»
Права людини
Кримінальне право

