«ҚҰҚЫҚТАНУ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІ БОЙЫНША ТЕСТ ТАПСЫРМАЛАРЫ
11-СЫНЫП
(РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ДЕҢГЕЙ)
1. Қарақшылық (ҚР ҚК 192-бап) құрамы қай кезде аяқталған болып
саналады?
A) шабуыл жасалған уақыттан бастап
B) жәбірленушінің мүлкін иеменденген кезден бастап
C) жәбірленушінің денсаулығына ауыр зиян келтірген кезден бастап
D) жәбірленушінің денсаулығына ауырлығы орташа зиян келтірген кезден бастап
E) жәбірленушінің мүлкін алып қойған сәттен бастап
2. Ұрлық пен тонау қылмыстарының айырмашылығы қандай?
A) қылмыс жасау тәсілінде
B) қылмыс жасау уақытында
C) қылмыс жасау жағдайында;
D) қылмыс жасау субъектісінде
E) қылмыс жасау кезінде қолданылатын қару-жарақтарда
3. Адам өлтірудің (ҚР ҚК 99-бап) субъектісін атаңыз:
A) 16 жасқа толған, ақыл-есі дұрыс жеке тұлға
B) 14 жасқа толған, ақыл-есі дұрыс жеке тұлға
C) 13 жасқа толған, ақыл-есі дұрыс жеке тұлға
D) 18 жасқа толған, ақыл-есі дұрыс жеке тұлға
E) арнаулы субъект
4. Қылмыстық құқық бұзушылық құрамының элементтері қандай?
A) объект, объективік жақ, кінә, субъект
B) объективік жақ, субъективтік жақ, субъект, қасақаналық
C) объект, объективік жақ, субъективтік жақ, субъект
D) объект, субъективтік жақ, субъект
E) құқықтық әдет-ғұрып, объект, объективік жақ, субъективтік жақ,
субъект
5. Қылмыстық құқық бұзушылықтар қоғамға қауіптілік және
жазаланушылық дәрежесіне қарай қалай бөлінеді?
A) қылмыстар; қылмыстық теріс қылықтар; тәртіптік теріс қылықтар
B) қылмыстық теріс қылықтар; әкімшілік құқық бұзушылықтар
C) қылмыстар; әкімшілік құқық бұзушылықтар
D) қылмыстар; қылмыстық теріс қылықтар
E) қылмыстар; қылмыстық теріс қылықтар; әкімшілік құқық бұзушылықтар

6. Мас күйде қылмыстық құқық бұзушылық жасаған адам қылмыстық
жауаптылықтан босатылады ма?
A) жауаптылықтан босатылады
B) әкімшілік жауапкершілікке тартылады
C) тәртіптік жауапкершілікке тартылады
D) ауыр қылмыс жасаған кезде ғана босатылмайды
E) жауаптылықтан босатылмайды
7. Қылмыстық құқық бұзушылыққа сыбайлас қатысу дегеніміз не?
A) бірнеше адамның қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасауға қасақана
бiрлесе қатысуы
B) екi немесе одан да көп адамның абайсызда қылмыстық құқық бұзушылық
жасауға абайсызда бiрлесе қатысуы
C) бір адамның қасақана қылмыстық құқық бұзушылық жасауы
D) екi немесе одан да көп адамның ауыр қылмыс жасауға қасақана бiрлесе
қатысуы
E) екi немесе одан да көп адамның қасақана қылмыстық құқық бұзушылық
жасауға қасақана бiрлесе қатысуы
8. Әкiмшiлiк жауаптылыққа жататын тұлғалар:
A) 14 жасқа толған, ақыл-есi дұрыс жеке тұлға; заңды тұлға
B) 16 жасқа толған, ақыл-есi дұрыс жеке тұлға; заңды тұлға
C) 18 жасқа толған, ақыл-есi дұрыс жеке тұлға; заңды тұлға
D) 16 жасқа толған, ақыл-есi дұрыс жеке тұлға
E) заңды тұлға
9. Кәмелетке толмаған адамға мынадай тәрбиелiк ықпал ету шаралары
тағайындалуы мүмкiн:
A) заңды түсiндiру; кәмелетке толмаған адамдардың бос уақытын шектеу және
мiнез-құлқына ерекше талаптар белгiлеу
B) заңды түсiндiру; келтiрiлген зиянның орнын толтыру мiндетiн жүктеу
C) заңды түсiндiру; келтiрiлген зиянның орнын толтыру мiндетiн жүктеу;
кәмелетке толмаған адамдардың бос уақытын шектеу және мiнез-құлқына ерекше
талаптар белгiлеу
D) заңды түсiндiру; ескерту; әкімшілік қамаққа алу
E) ескерту жасау; әкiмшiлiк айыппұл; арнайы құқықтан айыру

10. Әкiмшiлiк-құқықтық ықпал ету шаралары:
A) жол жүрiсi қағидаларын бiлуiн тексеру; құқық бұзушының жүріс-тұрысына
ерекше талаптар белгiлеу; азаматтық және қызметтік қаруды қауіпсіз ұстау
қағидаларын білуін тексеру
B) жол жүрiсi қағидаларын бiлуiн тексеру; құқық бұзушының жүріс-тұрысына
ерекше талаптар белгiлеу
C) заңды түсiндiру; келтiрiлген зиянның орнын толтыру мiндетiн жүктеу;
кәмелетке толмаған адамдардың бос уақытын шектеу және мiнез-құлқына ерекше
талаптар белгiлеу
D) заңды түсiндiру; ескерту; әкімшілік қамаққа алу
E) жол жүрiсi қағидаларын бiлуiн тексеру; азаматтық және қызметтік қаруды
қауіпсіз ұстау қағидаларын білуін тексеру
11. Кәмелетке толмаған адам әкiмшiлiк жазаға тартылды деп есептелетiн
мерзiм:
A) әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған кәмелетке
толмаған адам әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған
күннен бастап бір жыл iшiнде осы жазаға тартылды деп есептеледi
B) әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған кәмелетке
толмаған адам әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған
күннен бастап алты ай iшiнде осы жазаға тартылды деп есептеледi
C) әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған кәмелетке
толмаған адам әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған
күннен бастап үш ай iшiнде осы жазаға тартылды деп есептеледi
D) әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған кәмелетке
толмаған адам әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған
күннен бастап бір ай iшiнде осы жазаға тартылды деп есептеледi
E) әкiмшiлiк құқық бұзушылығы үшiн әкiмшiлiк жаза қолданылған кәмелетке
толмаған адам әкiмшiлiк жаза қолдану туралы қаулыны орындау аяқталған
күннен бастап он ай iшiнде осы жазаға тартылды деп есептеледi
12. Денсаулыққа қасақана жеңіл зиян келтіру қандай құқық бұзушылыққа
жатады?
A) қылмыстық құқық бұзушылыққа
B) тәртіптік теріс қылыққа
C) әкімшілік құқық бұзушылыққа
D) қылмыстық теріс қылыққа
E) құқық бұзушылыққа жатпайды
13. Сенімхат мерзімі қандай?
А) бес жылдан аспайтын мерзiмге берiледі
В) алты жылдан аспайтын мерзiмге берiледі
С) бір жылдан аспайтын мерзiмге берiледі
D) үш жылдан аспайтын мерзiмге берiледі
Е) он жылдан аспайтын мерзiмге берiледі

14. Меншік құқығы дегеніміз не?
А) субъектiнiң заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзiне
мүлiктi өз қалауынша иелену, пайдалану және оған билiк ету құқығы
В) субъектiнiң заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзiне
мүлiктi өз қалауынша иелену және оған билiк ету құқығы
С) субъектiнiң заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзiне
мүлiктi өз қалауынша пайдалану және оған билiк ету құқығы
D) субъектiнiң заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзiне
мүлiктi өз қалауынша иелену және пайдалану құқығы
Е) субъектiнiң заң құжаттары арқылы танылатын және қорғалатын өзiне
мүлiктi өз қалауынша иелену құқығы
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15. Интеллектуалдық меншiк құқығының объектiлерiне не жатады?
А) интеллектуалдық шығармашылық қызметтiң нәтижелерi; азаматтық айналымға
қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе қызмет көрсетулердi
дараландыру құралдары жатады
В) интеллектуалдық шығармашылық қызметтiң нәтижелерi жатады
С)
азаматтық айналымға қатысушыларды, тауарларды, жұмыстарды немесе
қызмет көрсетулердi дараландыру құралдары жатады
D) интеллектуалдық шығармашылық қызметтiң нәтижелерi; материлдық
құндылықтар жатады
Е) материлдық құндылықтар; ғылым, әдебиет және өнер туындылары жатады
16. Азаматты хабар-ошарсыз кеттi деп тану қандай жағдайда орын алады?
А)
егер азаматтың тұрғылықты жерiнде ол туралы алты ай бойы деректер
болмаса, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот оны хабар-ошарсыз кеттi деп
тануы мүмкiн
В)
егер азаматтың тұрғылықты жерiнде ол туралы он жыл бойы деректер
болмаса, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот оны хабар-ошарсыз кеттi деп
тануы мүмкiн
С) егер азаматтың тұрғылықты жерiнде ол туралы бiр жыл бойы деректер
болмаса, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот оны хабар-ошарсыз кеттi деп
тануы мүмкiн
D) егер азаматтың тұрғылықты жерiнде ол туралы үш жыл бойы деректер
болмаса, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот оны хабар-ошарсыз кеттi деп
тануы мүмкiн
Е)
егер азаматтың тұрғылықты жерiнде ол туралы бес жыл бойы деректер
болмаса, мүдделi адамдардың арызы бойынша сот оны хабар-ошарсыз кеттi деп
тануы мүмкiн

17. Коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға қандай нысанда
құрылады?
А) мемлекеттiк кәсiпорын; шаруашылық серiктестiк; акционерлiк қоғам
В) мемлекеттiк кәсiпорын; шаруашылық серiктестiк; акционерлiк қоғам;
өндiрiстiк кооператив
С) коммерциялық ұйым; коммерциялық емес ұйым
D) мекеме; қоғамдық бірлестік; акционерлік қоғам
Е) мекеме; қоғамдық бірлестік; акционерлік қоғам; тұтыну кооперативі; қор; діни
бірлестік
18. Заңды тұлға дегеніміз не?
А) жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкi бар және сол мүлiкпен өз
мiндеттемелерi бойынша жауап беретiн, өз атынан мүлiктiк және мүлiктiк емес
жеке құқықтар мен мiндеттерге ие болып, оларды жүзеге асыра алатын, сотта
талапкер және жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлға деп танылады
В) шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкi бар,
сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым заңды тұлға деп танылады
С) шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы оқшау мүлкi бар
ұйым заңды тұлға деп танылады
D) меншiк, шаруашылық жүргiзу немесе жедел басқару құқығындағы оқшау
мүлкi бар және сол мүлiкпен өз мiндеттемелерi бойынша жауап беретiн, өз атынан
мүлiктiк және мүлiктiк емес жеке құқықтар мен мiндеттерге ие болып, оларды
жүзеге асыра алатын, сотта талапкер және жауапкер бола алатын ұйым заңды
тұлға деп танылады
Е) өз қызметiнiң негiзгi мақсаты ретiнде табысын келтiрудi көздейтiн ұйым заңды
тұлға деп танылады
19. Азаматтардың құқық қабiлеттiлiгi қай кезде басталады?
А) некеге тұрған кезден басталады
В) 18 жасқа толған кезден басталып қайтыс болған соң тоқтатылады
С) 16 жасқа толған кезден басталып қайтыс болған соң тоқтатылады
D) 14 жасқа толған кезден басталып қайтыс болған соң тоқтатылады
Е) азаматтың құқық қабiлеттiлiгi ол туған кезден басталып қайтыс болған соң
тоқтатылады
20. Жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына қанша сағат болуы
қажет?
A) жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 45 сағаттан аспауға тиіс
B) жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 40 сағаттан аспауға тиіс
C) жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 60 сағаттан аспауға тиіс
D) жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 30 сағаттан аспауға тиіс
E) жұмыс уақытының қалыпты ұзақтығы аптасына 25 сағаттан аспауға тиіс

21. Еңбек қатынастарының субъектілері:
А) талапкер, жауапкер
В) жұмыс беруші, жұмысшылар, талапкер, жауапкер
С) жұмыскер, жұмыс беруші, жұмысшылар, еңбекшілер
D) жұмыскер, жұмыс беруші
Е) жұмысшылар, еңбекшілер
22. Жұмыс беруші жұмыскердің тәртіптік теріс қылық жасағаны үшін келесі
тәртіптік жазаларды қолдануға құқылы:
А) ескерту; сөгіс; қатаң сөгіс; еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы
бойынша бұзу
В) ескерту; айыппұл; қатаң сөгіс; еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы
бойынша бұзу
С) ескерту; айыппұл; қатаң сөгіс; мүлікті тәркілеу
D) ескерту; айыппұл; мүлікті тәркілеу; еңбек шартын жұмыс берушінің
бастамасы бойынша бұзу
Е) сөгіс; еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу; мүлікті
тәркілеу
23. Түнгі уақыттағы жұмыс болып есептеледі:
А) сағат 19-дан 6-ға дейінгі уақыт
В) сағат 20-дан 7-ге дейінгі уақыт
С) сағат 23-тен 6-ға дейінгі уақыт
D) сағат 19-дан 7-ге дейінгі уақыт
Е) сағат 22-ден 6-ға дейінгі уақыт
24. 14 жастан 16 жасқа дейінгі жұмыскерлер үшін жұмыс уақытының
қысқартылған ұзақтығы аптасына қанша сағат болуы қажет?
А) аптасына 24 сағаттан аспайтын
В) аптасына 25 сағаттан аспайтын
С) аптасына 10 сағаттан аспайтын
D) аптасына 15 сағаттан аспайтын
Е) аптасына 30 сағаттан аспайтын
25. 16 жастан 18 жасқа дейінгі жұмыскерлер үшін жұмыс уақытының
қысқартылған ұзақтығы аптасына қанша сағат болуы қажет?
А) аптасына 24 сағаттан аспайтын
В) аптасына 25 сағаттан аспайтын
С) аптасына 36 сағаттан аспайтын
D) аптасына 15 сағаттан аспайтын
Е) аптасына 30 сағаттан аспайтын

«ҚҰҚЫҚТАНУ НЕГІЗДЕРІ» пәні бойынша олимпиаданың республикалық
кезеңін өткізу шарттары
«Құқықтану негіздері» пәні бойынша Республикалық олимпиаданың
қорытынды кезеңін өткізудің негізгі мақсаты оған қатысушылар арасында
конкурстық іріктеу арқылы олимпиада жеңімпаздарын анықтау болып табылады.
Тапсырмалар мазмұны 11 сынып оқушыларының білімдері мен
қабілеттеріне қойылатын бағдарламалық талаптарға сай келеді, алайда,
Республикалық олимпиаданың пәндік қазылар алқасы жеңімпаз-қатысушылардың
жұмысын бағалауда жоғарыда аталған жалпы критерийлерге сәйкес тек мектептік
материалдарды ғана емес, сонымен қатар факультативтік бағдарламаларды
меңгеру деңгейіне барынша жоғары талап қолданатын болады.
***
ІІ тур. Олимпиаданың екінші күні ІІ тур – тестілеу (25 тест) өткізіледі.
Әрбір дұрыс жауап 2 (екі) балмен бағаланады. Дұрыс жауаптар 100% болғанда ең
жоғарғы балл 50 бірлікті құрайды.
Тест парағында түзетулер мен өзгертулерге жол берілмейді (дұрыс немесе
бұрыс жауапты белгілеу), бұлай болған жағдайда жауап дұрыс деп танылмайды.
Тестілеу үшін қатысушы ең көп дегенде 50 балл ала алады.
ІІ турды өткізу уақыты – 90 минут.
Барлық сынып оқушыларының жұмыстарын рәсімдеуге қойылатын
жалпы талаптар.
1. Тестілеу барысында қатысушыларға келесі үлгіде жасалған тест
тапсырмалары бар парақтар мен олардың жауаптары бар парақтар беріледі:
Тест
нөмірі
1-ші

А
нұсқасы
-

В
нұсқасы
+

С
нұсқасы
-

D
нұсқасы
-

Е
нұсқасы
-

Олимпиада қатысушысының пікірінше дұрыс жауап тұрған тиісті бағанға «+»
белгісі, ал қалған бағандарға «–» сызығы қойылады.
Түзетулер мен сызып тастаулар бар бағандарды қазылар алқасы бір жақты
емес жауап деп таниды және дұрыс жауаптарды есептеу барысында назарға
алмайды.

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПРЕДМЕТУ «ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ»
11 КЛАСС
(РЕСПУБЛИКАНСКИЙ УРОВЕНЬ)
1. Когда состав разбоя (ст. 192 УК РК) считается оконченным?
A) с момента нападения
B) с момента присвоения имущества потерпевшего
C) с момента причинения тяжкого вреда здоровью потерпевшего
D) с момента причинения средней тяжести вреда здоровью потерпевшего
E) с момента изъятия имущества потерпевшего
2. В чем различие кражы от грабежа?
A) в способе совершения преступления
B) во времени совершения преступления
C) в обстоятельствах совершения преступления
D) в субъекте совершения преступления
E) в оружиях, используемом при совершении преступления
3. Назовите субъект убийства (ст. 99 УК РК):
A) вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет
B) вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 14 лет
C) вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 13 лет
D) вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 18 лет
E) специальный субъект
4. Назовите элементы состава уголовного правонарушения?
A) объект, объективная сторона, вина, субъект
B) объективная сторона, субъективная сторона, субъект, умысел
C) объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект
D) объект, субъективная сторона, субъект
E) правовой обычай, объект, объективная сторона, субъективная сторона, субъект
5. Уголовные правонарушения в зависимости от степени общественной
опасности и наказуемости подразделяются:
A) преступления; уголовные проступки; дисциплинарные проступки
B) уголовные проступки; административные правонарушения
C) преступления; административные правонарушения
D) преступления; уголовные проступки
E) преступления; уголовные проступки; административные правонарушения
6. Освобождается ли от уголовной ответственности лицо, совершившее
уголовное правонарушение в состоянии опьянения?
A) освобождается от ответственности
B) привлекается к административной ответственности
C) привлекается к дисциплинарной ответственности
D) не освобождается только при совершении тяжкого преступления
E) не освобождается от ответственности

7. Что такое соучастие в уголовном правонарушении?
A) умышленное совместное участие нескольких лиц в совершении умышленного
уголовного правонарушения
B) непреднамеренное совместное участие двух или более лиц в совершении по
неосторожности уголовного правонарушения
C) совершение умышленного уголовного правонарушения одним лицом
D) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении тяжкого
преступления
E) умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении
умышленного уголовного правонарушения
8. Лица, подлежащие административной ответственности:
A) физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет; юридическое лицо
B) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет; юридическое лицо
C) физическое вменяемое лицо, достигшее 18 лет; юридическое лицо
D) физическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет
E) юридическое лицо
9. Несовершеннолетнему лицу могут быть назначены следующие меры
воспитательного воздействия:
A) разъяснение закона; ограничение досуга и установление особых требований к
поведению несовершеннолетних лиц
B) разъяснение закона; возложение обязанности загладить причиненный вред
C) разъяснение закона; возложение обязанности загладить причиненный вред;
ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетних лиц
D) разъяснение закона; предупреждение; административный арест
E) предупреждение; административный штраф; лишение специального права
10. Меры административно-правового воздействия:
A) проверка знаний правил дорожного движения; установление особых
требований к поведению правонарушителя; проверка знаний правил безопасного
обращения с гражданским и служебным оружием
B) проверка знаний правил дорожного движения; установление особых
требований к поведению правонарушителя
C) разъяснение закона; возложение обязанности загладить причиненный вред;
ограничение досуга и установление особых требований к поведению
несовершеннолетних лиц
D) разъяснение закона; предупреждение; административный арест
E) проверка знаний правил дорожного движения; проверка знаний правил
безопасного обращения с гражданским и служебным оружием

11. Срок, в течение которого несовершеннолетний считается подвергнутым
административному взысканию:
A) несовершеннолетний, на которого наложено административное взыскание за
административное правонарушение, считается подвергнутым данному взысканию
в течение одного года со дня окончания исполнения постановления о наложении
административного взыскания
B) несовершеннолетний, на которого наложено административное взыскание за
административное правонарушение, считается подвергнутым данному взысканию
в течение шести месяцев со дня окончания исполнения постановления о
наложении административного взыскания
C) несовершеннолетний, на которого наложено административное взыскание за
административное правонарушение, считается подвергнутым данному взысканию
в течение трех месяцев со дня окончания исполнения постановления о наложении
административного взыскания
D) несовершеннолетний, на которого наложено административное взыскание за
административное правонарушение, считается подвергнутым данному взысканию
в течение месяца со дня окончания исполнения постановления о наложении
административного взыскания
E) несовершеннолетний, на которого наложено административное взыскание за
административное правонарушение, считается подвергнутым данному взысканию
в течение десяти месяцев со дня окончания исполнения постановления о
наложении административного взыскания
12. К какому правонарушению относится умышленное причинение легкого
вреда здоровью?
A) к уголовному правонарушению
B) к дисциплинарному проступку
C) к административному правонарушению
D) к уголовному проступку
E) не относится к правонарушениям
13. На какой срок выдается доверенность?
A) на срок не более пяти лет;
B) на срок не более шести лет;
C) на срок не более одного года;
D) на срок не более трех лет;
E) на срок не более десяти лет.
14. Что означает право собственности?
A) право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными
актами право субъекта по своему усмотрению владеть, пользоваться и
распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
B) право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными
актами право субъекта по своему усмотрению владеть и распоряжаться
принадлежащим ему имуществом;

C) право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными
актами право субъекта по своему усмотрению пользоваться и распоряжаться
принадлежащим ему имуществом;
D) право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными
актами право субъекта по своему усмотрению владеть и пользоваться
принадлежащим ему имуществом;
E) право собственности есть признаваемое и охраняемое законодательными
актами право субъекта по своему усмотрению владеть принадлежащим ему
имуществом.
15. К объектам права интеллектуальной собственности относятся:
A) результаты интеллектуальной творческой деятельности; средства
индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг;
B) результаты интеллектуальной творческой деятельности;
C) средства индивидуализации участников гражданского оборота,
товаров, работ или услуг;
D) результаты интеллектуальной творческой деятельности; материальные
ценности;
E) материальные ценности; средства индивидуализации участников гражданского
оборота, товаров, работ или услуг.
16. В каких случаях происходит признание гражданина безвестно
отсутствующим?
А) по заявлению заинтересованных лиц суд может признать гражданина
безвестно отсутствующим, если в течение шести месяцев в месте его жительства
нет сведений о нем
В) по заявлению заинтересованных лиц суд может признать гражданина
безвестно отсутствующим, если в течение десяти лет в месте его жительства нет
сведений о нем
С) по заявлению заинтересованных лиц суд может признать гражданина
безвестно отсутствующим, если в течение одного года в месте его жительства нет
сведений о нем
D) по заявлению заинтересованных лиц суд может признать гражданина
безвестно отсутствующим, если в течение трех лет в месте его жительства нет
сведений о нем
Е) по заявлению заинтересованных лиц суд может признать гражданина безвестно
отсутствующим, если в течение пяти лет в месте его жительства нет сведений о
нем
17. В какой форме создается юридическое лицо, являющееся коммерческой
организацией?
А) государственное предприятие; хозяйственное товарищество; акционерное
общество
В) государственное предприятие; хозяйственное товарищество; акционерное
общество; производственный кооператив
С) коммерческая организация; некоммерческая организация
D) учреждение; общественное объединение; акционерное общество

Е) учреждение; общественное объединение; акционерное
потребительский кооператив; фонд; религиозное объединение

общество;

18. Что такое юридическое лицо?
А) организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим
имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде
В) юридическим лицом признается организация, имеющая на праве
хозяйственного ведения или оперативного управления обособленное имущество,
которая может выступать истцом и ответчиком в суде
С) организация, имеющая обособленное имущество на праве хозяйственного
ведения или оперативного управления
D) организация, которая имеет на праве собственности, хозяйственного ведения
или оперативного управления обособленное имущество и отвечает этим
имуществом по своим обязательствам, может от своего имени приобретать и
осуществлять имущественные и личные неимущественные права и обязанности,
быть истцом и ответчиком в суде
Е) организация, предусматривающая приведение дохода в качестве основной цели
своей деятельности
19. Когда начинается правоспособность граждан?
А) с момента вступления в брак
В) начинается с момента достижения 18-летнего возраста и прекращается
смертью
С) начинается с момента достижения 16-летнего возраста и прекращается после
смерти
D) начинается с момента достижения 14-летнего возраста и прекращается после
смерти
Е) правоспособность гражданина начинается с момента его рождения и
прекращается смертью
20. Сколько часов должна быть нормальная продолжительность рабочего
времени в неделю?
A) нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 45
часов в неделю
B) нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40
часов в неделю
C) нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 60
часов в неделю
D) нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 30
часов в неделю
E) нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 25
часов в неделю

21. Кто является субъектами трудовых отношений?
А) работник, работодатель, истец, ответчик
В) истец, ответчик
С) работник, работодатель, рабочий, служащий
D) работник, работодатель
Е) работник, рабочий, служащий
22. Работодатель вправе применять следующие виды дисциплинарных
взысканий:
А) замечание; выговор; строгий выговор; расторжение трудового договора
В) замечание; выговор; строгий выговор; расторжение трудового договора;
конфискация имущества
С) выговор; строгий выговор; расторжение трудового договора; лишение
свободы
D) замечание; штраф; строгий выговор; расторжение трудового договора
Е) замечание; выговор; штраф; конфискация имущества
23. Какое время считается работой в ночное время?
А) ночным считается время с 23 до 6 часов
В) ночным считается время с 20 до 6 часов
С) ночным считается время с 19 до 7 часов
D) ночным считается время с 22 до 7 часов
Е) ночным считается время с 22 до 6 часов
24. Сколько часов должна быть сокращенная продолжительность рабочего
времени в неделю для работников в возрасте от 14 до 16 лет?
А) не более 24 часов в неделю
В) не более 25 часов в неделю
С) не более 10 часов в неделю
D) не более 15 часов в неделю
Е) не более 30 часов в неделю
25. Сколько часов должна быть сокращенная продолжительность рабочего
времени в неделю для работников в возрасте от 16 до 18 лет?
А) не более 24 часов в неделю
В) не более 25 часов в неделю
С) не более 36 часов в неделю
D) не более 15 часов в неделю
Е) не более 30 часов в неделю

Условия проведения Республиканского этапа олимпиады по предмету
«ОСНОВЫ ПРАВОВЕДЕНИЯ»
Основной целью заключительного этапа Республиканской олимпиады по
предмету «Основы правоведения» является выявление победителей олимпиады в
ходе конкурсного отбора среди ее участников.
Содержание заданий соответствует программным требованиям к знаниям и
умениям учащихся 11 классов, однако, предметным жюри Республиканской
олимпиады предъявляются более завышенные подходы к владению материалом
не только школьной, но и факультативной программы, к оценке работ
участников-победителей в соответствии с вышеизложенными общими
критериями.
***
II тур. Во второй день олимпиады проводится второй тур - тестирование
(25 тестов). Каждый правильный ответ оценивается в 2 (два) балла.
Максимальный балл составляет 50 единиц при наличии 100% правильных
ответов.
На тестовом листе ответа не допускаются исправления и пометки (правки
правильных или неправильных ответов), иначе ответ не будет засчитан как
верный.
Всего за тестирование участник может получить максимум
50 баллов.
Время проведения второго тура – 90 мин.
Общие требования к оформлению работ учащихся всех классов.
1. При проведении тестирования участникам выдаются листы с тестовыми
заданиями и листы для ответа на них, выполненные по следующей форме:
Номер
теста
1-ый

вариант
A
-

вариант
B
+

вариант
C
-

Вариант
D
-

Вариант
E
-

В соответствующей графе, где на взгляд участника олимпиады содержится
правильный ответ, ставится символ «+», в других графах – прочерки.
Графы, в которых имеются помарки и зачеркивания, воспринимаются жюри
как неоднозначный ответ и не принимаются во внимание при подсчете
правильных ответов.

