Громадянська освіта (основи трудового законодавства)
Дата - 21.04.2020 р. Викладач – Береш О.І.
Тема уроку. Підсумковий урок
Контрольний зріз знань з предмета « Громадянська освіта»
Варіант 1
І. Виберіть правильний варіант відповіді (3 бали )
1. Наука про організацію та управління матеріальним виробництвом, ефективне використання
ресурсів, розподіл, обмін, збут і споживання товарів та послуг.
а) філософія
б)соціологія
в) економіка,
г) екологія
2. Який тип власності є панівним в ринковій економіці..
а) приватна
б) акціонерна
в) державна
г) індивідуальна
3. Процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації.
а) урбанізація б) глобалізація в) ідентифікація,
г) монополізація
4. Людина, яка ототожнює себе з певною країною, де вона має відповідний юридичний статус,
певні права та відповідні обов’язки
а) апатрид б) особистість
в) патріот
г) громадянин
5. Найбільша регіональна організацією, яка об'єднує 57 держав Європи, Центральної Азії та
Північної Америки для розвитку політичного діалогу та співробітництва у сфері безпеки в усіх
її вимірах
а) НАТО
б) ООН
в) ОБСЄ
г) АНЗЮС
6. Відмова президента України укласти угоду про асоціацію з ЄС підштовхнуло народ до
а) Революції на граніті
б) Революції гідності
в) Помаранчевої революції
г) Податкового майдану
ІІ. Поясніть значення термінів ( 2 бали)
7. - ЛЕКОІТИАОПГ ______________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Бюджет
___________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ІІІ. Вкажіть термін за описом (2 бали)
9. Міжнародна організація створена в 1945р. для підтримання міжнародного миру та безпеки на
основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права __________
10. Дозвільний документ, що видається Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним
органом виконавчої влади, згідно з яким його власник має право на здійснення певного виду
підприємницької діяльності ________________________________
11. Поставте терміни у правильній відповідності (2 бали)
1. Генеральна
А. Міжнародне агентство з атомної енергетики
Асамблея
2. . МАГАТЕ
Б. здатність людини організовувати виробництво,
приймати рішення, пов’язані з ризиком, упроваджувати
інновації
3. Попит
В. оцінка споживачем здатності речей та послуг
задовольняти його потреби
4. Корисність
Г.. загальні збори представників країн — учасниць ООН
Д. кількість товару, яку споживачі бажають та можуть
придбати за певною ціною у визначений період часу
ІУ. Дайте розгорнуту відповідь на запитання, наведіть приклади, зробіть висновок
12. Охарактеризуйте суть, ознаки, переваги та проблеми ринкової економіки
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Варіант 2
І. Виберіть правильний варіант відповіді (3 бали )
1. Сукупність усіх фізичних осіб, які перебувають на території держави та підкоряються її
юрисдикції.
а) біпатриди
б) апатриди
в) громадяни,
г) населення
2. Хто був Президентом України на момент підписання асоціації з ЄС?
а) В. Ющенко;
б) Л. Кравчук; в) П. Порошенко г) В. Зеленський
3. Процес всесвітньої економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації.
а) урбанізація б) глобалізація в) ідентифікація,
г) монополізація
4. Людина, яка ототожнює себе з певною країною, де вона має відповідний юридичний статус,
певні права та відповідні обов’язки
а) апатрид б) особистість
в) патріот
г) громадянин
5. Право контролювати використання визначених ресурсів і розподіляти витрати й вигоди, які
при цьому виникають.
а) право власності б) право користування в) право розпоряджання
г) право чесності
6. Суперництво між суб’єктами ринкової економіки за найкращі умови виробництва, вигідну
позицію на ринку
А) попит
б) конкуренція
в) бюджет
г) пропозиція
ІІ. Поясніть значення термінів ( 2 бали)
7. Попит - ______________________________________________________
_________________________________________________________________
8. ІРМАІЯГЦ ___________________________________________________
________________________________________________________________
ІІІ. Вкажіть термін за описом (2 бали)
9. Міжнародна організація, метою якої є розробка системи правових норм міжнародної торгівлі
та контроль за їх дотриманням _____________________________________
10. Перевищення доходів над видатками _____________________________________
. 11. Поставте терміни у правильній відповідності (2 бали)
1. ЮНІСЕФ
А. Організація ООН з питань освіти, науки, культури
1
2. Посада
Б. перевага в наданні грошових коштів або іншого майна, 2
пільг, послуг, нематеріальних цінностей наближеним
особам, родичам
3. ЮНЕСКО
В. Процес входження індивіда в суспільство, засвоєння і
3
відтворення соціального досвіду
4. Непотизм
Г. формально закріплене місце працівника в трудовому
4
колективі, яке передбачає виконання певних посадових
обов’язків
Д. Міжнародний дитячий фонд
ІУ. Дайте розгорнуту відповідь на запитання, наведіть приклади, зробіть висновок
Охарактеризуйте етапи європейської інтеграції України, вкажіть досягнення та труднощі на цьому
шляху

