Testas tema TEISĖS NORMOS SOCIALINIŲ NORMŲ SISTEMOJE. TEISĖS TRADICIJOS
1. Kokius santykius reguliuoja socialinės normos?
1)
2)
3)
4)
5)

žmonių santykius su gamtos objektais
žmonių santykius su žmonėmis
žmonių santykius su gyvūnais
žmonių santykius su daiktais
žmonių santykius su augalais

2. Kokioms normų rūšims priskiriamas žemės traukos dėsnis?
1)
2)
3)
4)

teisės normos
religinės normos
techninės normos
paprotinės normos

3. Kokioms normų rūšims priskiriamas draudimas tuoktis su tos pačios lyties asmeniu?
1)
2)
3)
4)
5)

estetinės normos
teisės normos
religinės normos
politinės normos
techninės normos

4. Nurodykite, kurios iš išvardintų normų reguliuos žmogaus, susiruošusio žvejybai, elgesį?
1) teisės normos
2) korporacinės normos
3) techninės normos
5. Kokioms iš socialinių normų rūšių priskirtumėte normą, reguliuojančią santuokinės
ištikimybės klausimą, nurodytą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.60 str.
„3.60 straipsnis. Santuokos nutraukimo sąlygos 1. Sutuoktinis gali reikalauti nutraukti santuoką
šiame skirsnyje nustatytais pagrindais, jeigu ji faktiškai iširo dėl kito sutuoktinio kaltės. 2.
Sutuoktinis pripažįstamas kaltu dėl santuokos iširimo, jeigu jis iš esmės pažeidė savo kaip
sutuoktinio pareigas, numatytas šioje knygoje, ir dėl to bendras sutuoktinių gyvenimas tapo
negalimas. 3. Preziumuojama, kad santuoka iširo dėl kito sutuoktinio kaltės, jeigu jis yra
nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba yra neištikimas, arba žiauriai elgiasi su kitu sutuoktiniu ar
šeimos nariais, arba paliko šeimą ir daugiau kaip vienerius metus visiškai ja nesirūpina.“:
1) teisės normos
2) moralės normos
3) politinės normos
6. Kokios teisės šeimos sudaro Vakarų teisės tradiciją?
1) islamo teisės tradicija
2) civilinės teisės tradicija

3) bendrosios teisės tradicija
4) socialistinės teisės tradicija

7. Kokios šalies teise turėtų vadovautis induistas, gyvenantis Lietuvoje?
1) Indijos
2) Lietuvos
3) Indonezijos
8. Ar privalo musulmonas, gyvenantis Vakarų Europos šalyse, vadovautis islamo teise?

1) Taip
2) Ne
9. Pagal kinų legendą teisę išrado

1)
2)
3)
4)

barbariška tauta, kurią Dievas vėliau sunaikino
Konfucijus
Dievas
dieviška tauta, kurią Dievas vėliau apdovanojo

10. Romanų-germanų civilinės teisės tradicijai priskiriamos

1)
2)
3)
4)

Peru
Prūsija
Libija
Australija

Teisingi atsakymai:
1. 2)
2. 3)
3. 2), 3)
4. 1), 2), 3)

5. 1), 2)
6. 2), 3)
7. 2)
8. 1)
9. 1)
10. 1)

