
                                                 

CÂU HỎI ÔN TẬP MÔN GDCD – BÀI 8 

 

Câu 1. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, học sinh có thể nộp hồ sơ đăng kí học bất cứ 

nghề nào mà mình yêu thích và có đủ điều kiện là thể hiện quyền nào sau đây của công dân? 

A. Kiểm định.  B. Phán quyết.  C. Học tập.   D. Ưu đãi. 

Câu 2. Quyền học tập quy định, mọi công dân không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng 

đình đều bình đẳng về   

A. cơ hội học tập.      B. các loại nhu cầu.  

C. chế độ ưu đãi.      D. năng lực cá nhân. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, công dân có thể học bằng nhiều loại hình trường lớp khác 

nhau là thể hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập? 

A. Tự nghiên cứu.      B. Được ưu đãi.  

C. Luôn sáng tạo.      D. Học suốt đời. 

Câu 4. Công dân tạo ra các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các bài hát là thể hiện quyền  

A. phán quyết.  B. sáng tạo.   C. ưu đãi.  D. kiểm định. 

Câu 5. Quyền sáng tạo của công dân không thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

A. Tham gia hoạt động khoa học công nghệ.  B. Tiêm phòng mở rộng theo định kì. 

C. Đưa ra các phát minh, sáng chế khoa học.  D. Đăng ký bản quyền tác giả cho tác phẩm. 

Câu 6. Quyền học tập của công dân không thể hiện ở nội dung nào sau đây? 

A. Nghiên cứu và ứng dụng khoa học.   B. Học thường xuyên, học suốt đời. 

C. Học bằng nhiều hình thức khác nhau.  D. Đóng góp ý kiến cho dự thảo Hiến pháp. 

Câu 7. Sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học bằng bất kì phương 

tiện hay hình thức nào được gọi là 

A. kiểu dáng.  B. tác phẩm.   C. tác giả.  D. mẫu mã. 

Câu 8. Công dân là học sinh được tham gia các cuộc thi khoa học do nhà trường tổ chức là thể 

hiện quyền  

A. sáng tạo.   B. thẩm định.  C. phán quyết.  D. ưu đãi. 

Câu 9. Quyền học tập của công dân được thể hiện ở nội dung nào sau đây?  

A. Được đối xử bình đẳng về dân tộc.   B. Đăng kí kiểu dáng công nghiệp. 

C. Tham khảo các chương trình giáo dục.  D. Chuyển nhượng bản quyền tác phẩm. 

Câu 10. Chị T thuê anh S sao chép công thức chiết xuất tinh dầu mà anh A tìm ra đang chờ 

được cấp bản quyền. Tuy nhiên, anh S đã bán công thức đó cho chị Y vì chị trả giá cao hơn. 

Sau đó, chị Y đã nhận mình là tác giả rồi gửi đi dự thi. Những ai sau đây vi phạm quyền sáng 

tạo của công dân? 

A. Chị T, anh S và chị Y.    B. Anh S và chị Y. 

C. Chị T và anh S.     D. Chị T và chị Y. 
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