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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây 

 

1  6  11  16  21  26  

2  7  12  17  22  27  

3  8  13  18  23  28  

4  9  14  19  24    

5  10  15  20  25    

Câu 1. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý trừ 

trường hợp 

A. thanh lí hợp đồng.     B. đã xét đặc cách. 

C. sử dụng bạo lực.     D. pháp luật cho phép. 

Câu 2. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của công dân chỉ được thực hiện theo 

A. quy định của pháp luật.    B. trào lưu của xã hội. 

C. sở thích nhất thời.     D. tâm lí đám đông. 

Câu 3. Sau khi được cấp giấy phép mở đại lý kinh doanh thuốc tân dược, vì nộp thuế không 

đúng thời hạn nên anh A bị cơ quan chức năng lập biên bản xử phạt. Anh A đã phải chịu trách 

nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

A. Kỉ luật.       B. Hình sự.    

C. Dân sự.       D. Hành chính. 

Câu 4. Trong lĩnh vực kinh tế, để thực hiện sự bình đẳng về kinh tế, Nhà nước đã thực hiện 

chính sách 

A. chia đều mọi nguồn lợi.    B. tương trợ, giúp đỡ nhau. 

C. hủy bỏ các loại thuế.     D. triệt tiêu sự cạnh tranh. 

Câu 5. Các cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật 

cho phép làm là 

A. phổ biến pháp luật.     B. thi hành pháp luật. 

C. ban hành pháp luật.     D. sử dụng pháp luật. 

Câu 6. Sau khi viết bài phản ánh hiện tượng xả chất thải công nghiệp chưa qua xử lý của nhà 

máy lên facebook, anh T thường xuyên bị chủ một xưởng gỗ là anh K nhắn tin dọa giết cả nhà 

khiến anh hoảng loạn tinh thần phải nằm viện điều trị dài ngày. Anh K đã vi phạm pháp luật 

nào dưới đây? 

A. Hình sự.       B. Hành chính.    

C. Kỉ luật.       D. Dân sự. 

 Câu 7. Vi phạm hành chính là hành vi vi phạm pháp luật có mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp 

hơn tội phạm, xâm phạm các quy tắc 

A. quản lí nhà nước.     B. tiếp cận thông tin. 

C. giao lưu trực tuyến.     D. xử lí tình huống. 

Câu 8. Theo quy định của pháp luật, mọi công đều bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, không bị 

A. bắt buộc nộp thuế theo quy định.   B. phân biệt bởi lí do tôn giáo. 

C. chất dứt mọi giao dịch dân sự.   D. áp dụng hình phạt nếu vi phạm pháp luật. 

Câu 9. Theo quy định của pháp luật, công dân thuộc các tôn giáo khác nhâu phải 

A. loại trừ nhau.      B. gạt bỏ nhau.   



C. tôn trọng nhau.      D. lệ thuộc nhau. 

Câu 10. Các dân tộc trên đất nước Việt Nam đều được tham gia thảo luận, góp ý về các vấn đề 

chung của đất nước là nội dung quyền bình đẳng về 

A. tài chính.       B. chính trị.    

C. kinh doanh.      D. lợi nhuận. 

Câu 11. Công dân kiến nghị với các đại biểu Quốc hội về thực trạng đôt chất thải nhựa gây ô 

nhiễm môi trường ở địa phương trong dịp tiếp xúc với cử tri cấp cơ sở là thể hiện quyền nào 

sau đây? 

A. Quản lí nhân sự.     B. Khai thác thông tin. 

C. Xác lập danh tính.     D. Tự do ngôn luận. 

Câu 12. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người nào 

đó chuẩn bị 

A. từ chối đăng kí hiến nội tạng.   B. các thủ tục để li hôn. 

C. thay đổi hộ tịch cá nhân.    D. thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng. 

Câu 13. Theo quy định của pháp luật, vợ chồng đều có quyền  

A. có tài sản riêng.      B. phán xét lẫn nhau.   

C. sử dụng bạo lực.     D. hạn chế giao tiếp. 

Câu 14. Bình đẳng trong hôn nhân và gia đình được hiểu là bình đẳng về nghĩa vụ giữa các 

thành viên trong gia đình trên cơ sở nguyên tắc  

A. áp đặt.       B. dân chủ.     

C. chuyên quyền.      D. thị uy. 

Câu 15. Bất kì công dân nào vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm 

A. bảo mật.       B. pháp lí.     

C. phản cung.      D. phi tang. 

Câu 16. Theo quy định của pháp luật, công dân được thực hiện quyền bình đẳng trong lao động 

khi tự do 

A. từ chối thỏa ước lao động.    B. chia đều của cải xã hội.  

C. thay đổi hạ tầng cơ sở.     D. tìm kiếm việc làm phù hợp. 

Câu 17. Theo quy định của pháp luật, quyền bình đẳng giữa các dân tộc thể hiện ở nội dung 

nào sau đây? 

A. Từ chối tiếp nhận di sản văn hóa dân tộc.  B. Xóa bỏ mọi tập quán vùng miền. 

C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội.  D. Chia đều tất cả các nguồn phúc lợi. 

Câu 18. Người sử dụng lao động vi phạm hợp đồng lao động đối với người lao động khi tự ý 

A. cắt giảm phụ cấp.     B. trợ cấp khó khăn.  

C. mở rộng doanh nghiệp.    D. tuyển dụng nhân công. 

Câu 19.  Theo quy định của pháp luật, các dân tộc ở Việt Nam không bình đẳng về 

A. lĩnh vực văn hóa giáo dục.    B. thụ hưởng lãi suất định kì. 

C. chính sách phát triển kinh tế.    D. tham gia quản lí xã hội. 

Câu 20. Để đảm bảo cho mọi công dân đều bình đẳng về trách nhiệm pháp lí, nhà nước không 

ngừng đổi mới, hoàn thiện  

A. hệ thống pháp luật.     B. nền kinh tế tự nhiên.   

C. các kĩ năng hội nhập.     D. điều ước quốc tế. 

Câu 21. Đối với những hành vi xâm phạm quyền và lợi ích của công dân, của xã hội, nhà nước 

cần  

A. tuyệt đối bảo mật.     B. tích cực theo dõi.   

C. tăng cường giám sát.     D. xử lí nghiêm minh. 

Câu 22. Các cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà 

pháp luật quy định phải làm là 

A. thực hiện dân chủ.     B. định hướng hành động. 

C. xây dựng thương hiệu.     D. thi hành pháp luật. 



Câu 23. Vừa hết thời gian nghỉ thai sản, chị P nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao 

động của Giám đốc công ty nơi chị công tác. Sau khi làm đơn khiếu nại, chị được trở về vị trí 

công tác ban đầu của mình tại công ty và hưởng nguyên mức lương cũ. Chị P đã vận dụng vai 

trò của pháp luật đối với công dân ở nội dung nào sau đây? 

A. Hưởng mọi chế độ trợ cấp xã hội.   B. Giám sát quy trình giải quyết tranh chấp. 

C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.   D. Nâng cao đời sống cho người lao động. 

Câu 24. Pháp luật do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng  

A. ý chí của cá nhân.     B. quyền lực nhà nước. 

C. lợi ích nhóm riêng biệt.    D. niềm tin tôn giáo. 

Câu 25. Các dân tộc ở Việt Nam được Nhà nước tạo điều kiện thực hiện bình đẳng về 

A. các loại nhu cầu.     B. mức phí bảo hiểm. 

C. địa vị xã hội.      D. cơ hội học tập. 

Câu 26. Quyền bình đẳng trong kinh doanh thể hiện ở việc các doanh nghiệp đều được  

A. khuyến khích phát triển lâu dài.   B. chia đều các nguồn thu nhập.  

C. làm giàu bằng mọi phương thức.   D. thay đổi kiến trúc thượng tầng. 

Câu 27. Mọi công dân đều bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau 

đây? 

A. Bảo vệ an ninh quốc gia.    B. Xây dựng nguồn quỹ từ thiện. 

C. Đăng kí hồ sơ đấu thầu.    D. Lựa chọn đối tác kinh doanh. 

Câu 28. Tuân thủ pháp luật là các cá nhân, tổ chức không làm những điều 

A. chưa được định hướng.    B. mang tính khiến cưỡng. 

C. mà pháp luật cấm.     D. vượt quá khả năng. 

 

 

PHẦN II. TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: (1 điểm) Việc Nhà nước bảo đảm cho công dân được bình đẳng về quyền, nghĩa vụ và 

trách nhiệm pháp lí có ý nghĩa như thế nào? 

Câu 2: (2 điểm) Bằng thực tế cuộc sống em hãy phân tích vai trò của quyền bất khả xâm phạm 

về thân thể, tính mạng, sức khỏe của công dân? 

 

 

---------------HẾT----------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


