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LUYỆN TẬP CHUYÊN ĐỀ GIÁO DỤC CÔNG DÂN 12 

Bài 2: Thực hiện pháp luật 

Đề thi gồm có 15 câu hỏi – Thời gian làm bài: 20 phút 

 

Câu 1. Những hoạt động có mục đích, làm cho pháp luật đi vào cuộc sống và trở thành những hành vi 

hợp pháp của công dân là nội dung khái niệm nào dưới đây? 

A. Ban hành pháp luật.    

B. Xây dựng pháp luật. 

C. Thực hiện pháp luật.    

D. Phổ biến pháp luật. 

Câu 2. Thực hiện pháp luật không phải là nội dung nào dưới đây? 

A. Làm những việc mà pháp luật cho phép làm. 

B. Làm những việc mà pháp luật quy định phải làm. 

C. Không làm những việc mà pháp luật cấm. 

D. Làm những việc mà pháp luật cấm. 

Câu 3. Cá nhân, tổ chức sử dụng đúng đắn các quyền của mình, làm những gì mà pháp luật cho phép 

làm là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

A. Sử dụng pháp  luật.    

B. Thi hành pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật.    

D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 4. Cá nhân, tổ chức thực hiện đầy đủ những nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy 

định phải làm, là hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

A. Sử dụng pháp luật.    

B. Thi hành pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật.   

D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 5. Tuân thủ pháp luật được hiểu là việc các cá nhân, tổ chức 

A. thực hiện các quy phạm pháp luật cho phép. 

B. thực hiện các quy phạm pháp luật bắt buộc. 

C. không thực hiện các quy phạm pháp luật ngăn cấm. 

D. không thực hiện các quy phạm pháp luật ràng buộc. 

Câu 6. Cơ quan, công chức nhà nước có thẩm quyền ban hành các quyết định trong quản lý, điều hành 

là biểu hiện của hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

A. Sử dụng pháp luật.    

B. Thi hành pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật.    

D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 7.  Hành vi trái pháp luật, có lỗi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện, xâm hại đến 

các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là nội dung khái niệm nào dưới đây? 

A. Thực hiện pháp luật.    

B. Vi phạm pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật.    

D. Trách nhiệm pháp lí. 

Câu 8. Dấu hiệu nào sau đây là căn cứ để xác định một hành vi vi phạm pháp luật? 
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A. Hành vi do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện. 

B. Hành vi do người có thẩm quyền trong cơ quan nhà nước thực hiện. 

C. Hành vi do người trên 18 tuổi thực hiện. 

D. Hành vi do người từ 16 đến 18 tuổi thực hiện. 

Câu 9. Hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây do người có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện? 

A. Anh A trong lúc say rượu đã đánh bạn bị thương nặng. 

B. Em H bị tâm thần nên đã lấy đồ của cửa hàng mà không trả tiền. 

C. Chị C bị trầm cảm nên đã sát hại con đẻ của mình. 

D. Anh C trong lúc lên cơn động kinh đã đập vỡ cửa kính nhà hàng. 

Câu 10. Anh K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị chấn thương, 

tổn hại sức khỏe là 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trường hợp này, anh K phải chịu những loại trách 

nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

A. Hình sự và hành chính. 

B. Dân sự và hành chính. 

C. Hình sự và dân sự.  

D. Kỉ luật và dân sự. 

Câu 11. Có mấy hình thức thực hiện pháp luật? 

A. 2.   B. 3.   C. 4.  D. 5.

Câu 12. Vi phạm pháp luật không bao gồm dấu hiệu nào dưới đây? 

A. Trái chính sách.     

B. Trái pháp luật. 

C. Lỗi của chủ thể.     

D. Năng lực trách nhiệm pháp lí của chủ thể. 

Câu 13. Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm? 

A. Từ đủ 14 tuổi trở lên.    

B. Từ đủ 16 tuổi trở lên. 

C. Từ đủ 17 tuổi trở lên.    

D. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 14. Hành vi của người tâm thần đánh người khác gây thương tích nặng không bị coi là vi phạm 

pháp luật vì 

A. không trái pháp luật. 

B. không có lỗi. 

C. nguời thực hiện hành vi không có năng lực trách nhiệm pháp lí. 

D. nguời thực hiện hành vi không hiểu biết về pháp luật. 

Câu 15. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, Lan tiếp tục vào học đại học. Vậy, trong trường hợp 

này Lan thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Thi hành pháp luật.    

B. Làm theo pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật.    

D. Áp dụng pháp luật. 

 

 

  


