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Câu 1. Cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì mà pháp luật cho phép làm là thực hiện pháp luật theo 

hình thức 

A. sử dụng pháp luật. 

B. tuân thủ pháp luật. 

C. thi hành pháp luật. 

D. thực hiện nội quy. 

Câu 2. Công dân có hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân 

là vi phạm 

A. dân sự. B. kỉ luật. C. công vụ. D. hành chính. 

Câu 3. Theo quy định của pháp luật, người đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi 

A. vi phạm. B. tội phạm. C. hành vi. D. khuyết điểm. 

Câu 4.  “Mọi công dân đều không bị phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và 

chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp luật”. Khẳng định này là nội dung của khái niệm 

A. công dân bình đẳng trước pháp luật. 

B. quyền bình đẳng của công dân. 

C. công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

D. công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 

Câu 5. Công dân có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được tự do tìm kiếm việc làm phù hợp 

với khả năng của mình là thực hiện quyền 

A. lao động. B. quản lí. C. đầu tư. D. kinh doanh. 

Câu 6. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng lao động không được sử dụng lao động nữ vào 

những công việc nặng nhọc, ảnh hưởng đến chức năng làm mẹ là thể hiện quyền bình đẳng giữa 

A. lao động nam và lao động nữ. 

B. người sử dụng lao động và người lao động. 

C. nhà đầu tư và người làm thuê. 

D. người lao động và bên đại diện. 

Câu 7. Theo quy định của pháp luật, việc kí kết hợp đồng lao động không tuân theo nguyên tắc nào 

sau đây? 

A. Ủy quyền. B. Bình đẳng. C. Trực tiếp. D. Tự nguyện. 

Câu 8. Đánh người là hành vi xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân? 

A. Được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

B. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

D. Được pháp luật bảo hộ về danh sự, nhân phẩm. 

Câu 9. Việc bắt người khẩn cấp được tiến hành khi thấy ở người đó có 
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A. dấu vết tội phạm. 

B. biểu hiện che giấu tội phạm. 

C. dấu hiệu bị truy nã. 

D. dấu hiệu phạm tội quả tang. 

Câu 10. Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền phê chuẩn lệnh bắt người? 

A. Viện kiểm sát. 

B. Tòa án. 

C. Cơ quan công an. 

D. Ủy ban nhân dân các cấp. 

Câu 11. Quyền bầu cử và ứng cử là công cụ để nhân dân thực thi dân chủ 

A. gián tiếp. B. trực tiếp. C. đại diện. D. tập trung. 

Câu 12. Quyền nào sau đây là cơ sở để hình thành các cơ quan quyền lực nhà nước? 

A. Bầu cử và ứng cử. 

B. Khiếu nại và tố cáo. 

C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

D. Tự do ngôn luận. 

Câu 13. Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước của địa phương là những việc 

A. dân bàn và quyết định trực tiếp. 

B. nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra. 

C. phải được thông báo để dân biết và thực hiện. 

D. dân được thảo luận trước khi chính quyền quyết định. 

Câu 14.  “Công dân có quyền học từ Tiểu học đến Trung học, Đại học và sau đại học” là một nội dung 

thuộc quyền 

A. học không hạn chế. 

B. học bất cứ ngành nghề nào. 

C. học thường xuyên, học suốt đời. 

D. bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 15. Công dân được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng là nội dung của quyền 

A. phát triển. B. sáng tạo. C. tham gia. D. tác giả. 

Câu 16. Vấn đề giải quyết việc làm cho nhân dân là nội dung của pháp luật đối với sự phát triển bền 

vững của đất nước trong lĩnh vực 

A. xã hội. B. lao động. C. việc làm. D. kinh doanh. 

Câu 17. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất gồm 

A. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động. 

B. sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động. 

C. sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động. 

D. sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất. 

Câu 18. Tiền thực hiện chức năng thước đo giá trị khi tiền dùng để 

A. đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa. 

B. làm môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa. 

C. chi trả sau khi giao dịch. 

D. là phương tiện cất trữ. 
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Câu 19. Quy luật giá trị yêu cầu người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình sản xuất và lưu 

thông phải căn cứ vào 

A. thời gian lao động xã hội cần thiết. 

B. thời gian lao động cá biệt. 

C. thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa. 

D. thời gian cần thiết. 

Câu 20. Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ 

A. hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường. 

B. đang lưu thông trên thị trường. 

C. đã có mặt trên thị trường. 

D. do các doanh nghiệp sản xuất đưa ra thị trường. 

Câu 21. Công dân tuân thủ pháp luật khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Dừng xe khi có tín hiệu đèn đỏ. 

B. Kinh doanh đúng mặt hàng đăng kí. 

C. Nộp thuế theo quy định. 

D. Thực hiện nghĩa vụ quân sự. 

Câu 22. Không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe đạp điện là công dân vi phạm hình 

thức thực hiện pháp luật nào sau đây? 

A. Thi hành pháp luật. 

B. Sử dụng pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật. 

D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 23. Cán bộ công chức sử dụng tài sản của Nhà nước và công dân trái pháp luật là không thực hiện 

pháp luật theo hình thức nào? 

A. Tuân thủ pháp luật. 

B. Sử dụng pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật. 

D. Thi hành pháp luật. 

Câu 24. Tòa án xét xử các vụ án tham nhũng không phụ thuộc vào người bị xét giữ chức vụ gì. Điều 

này thể hiện công dân bình đẳng về 

A. trách nhiệm pháp lí. 

B. quyền và nghĩa vụ. 

C. nghĩa vụ pháp lí. 

D. trách nhiệm trước Tòa án. 

Câu 25. Vợ chồng cùng bàn bạc quyết định lựa chọn biện pháp kế hoạch hóa gia đình là bình đẳng 

trong quan hệ nào sau đây? 

A. Nhân thân. B. Tài sản. C. Tình cảm. D. Gia đình. 

Câu 26. Do mâu thuẫn với gia đình anh H nên P đã lên kế hoạch bắt cóc cháu B (là con anh H) nhốt ở 

nhà kho. Hành vi của P đã xâm phạm đến quyền nào của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. Được pháp luật bảo vệ tính mạng. 

C. Được pháp luật bảo vệ sức khỏe. 

D. Được tự do cá nhân. 

Câu 27. Người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín tự ý tiêu hủy thư của người khác là vi phạm quyền 

nào của công dân? 

A. Được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín. 

B. Được bảo đảm an toàn về tài sản cá nhân. 

C. Hưởng dịch vụ cho cuộc sống. 

D. Được phục vụ tận tình. 
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Câu 28. Công dân tham gia đóng góp ý kiến vào việc sửa đổi Hiến pháp 2013 là thực hiện quyền nào 

sau đây? 

A. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

B. Tự do ngôn luận. 

C. Quyền tham vấn. 

D. Quyền bầu cử, ứng cử. 

Câu 29. Công dân có thể thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào sau đây? 

A. Nhận đền bù giải phóng mặt bằng thấp hơn hàng xóm. 

B. Nhìn thấy người đang bán ma túy. 

C. Biết nhà hàng xóm chứa tội phạm truy nã. 

D. Phát hiện một nhóm người khai thác gỗ trái phép. 

Câu 30. Trong kì thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, bạn K đạt được giải nhất và được tuyển thẳng vào 

trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bạn K đã được hưởng quyền nào? 

A. Được phát triển. 

B. Được bồi dưỡng tài năng. 

C. Học không hạn chế. 

D. Được khuyến khích. 

Câu 31. Khi dịch bệnh Covid xảy ra, bà P chủ cửa hàng thuốc tân dược đã tích trữ khẩu trang rồi đem 

bán cho người dân với giá cao và đã bị cơ quan chức năng phát hiện. Bà P sẽ phải chịu trách nhiệm 

pháp lí gì? 

A. Hành chính. B. Hình sự. C. Dân sự. D. Kỉ luật. 

Câu 32. Công ty sản xuất đồ nhựa PT đã lắp đặt hệ thống xử lí chất thải đạt quy chuẩn kĩ thuật môi 

trường và không bán những mặt hàng nằm ngoài danh mục được cấp phép. Công ty PT đã thực hiện 

pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật. 

B. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật. 

D. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. 

Câu 33. Trên đường đi chợ vì vội nên chị C đã vượt đèn đỏ và va chạm vào ông P làm ông bị xây xát 

nhẹ và bị hỏng xe. Chị C phải chịu trách nhiệm gì? 

A. Dân sự và hành chính. 

B. Hành chính và hình sự. 

C. Hình sự và dân sự. 

D. Hành chính và kỉ luật. 

Câu 34. H và T cùng được nhận vào làm việc tại công ty X ở cùng một lĩnh vực với mức lương khởi 

điểm bằng nhau. Trong quá trình làm việc H có nhiều sáng kiến áp dụng vào công việc đạt hiệu quả 

cao nên Giám đốc công ty X đã khen thưởng nâng lương cho H. Giám đốc công ty đã thực hiện bảo 

đảm quyền bình đẳng của công dân ở nội dung nào sau đây? 

A. Thực hiện quyền lao động. 

B. Khuyến khích người lao động. 

C. Giữa người lao động và người sử dụng lao động. 

D. Giữa lao động nam và lao động nữ. 
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Câu 35. Sau khi kết hôn anh B không đồng ý cho chị M đi làm mà phải ở nhà để chăm sóc gia đình. 

Chị M không đồng ý nên bị anh B và mẹ anh mắng thậm tệ. Anh B và mẹ đã vi phạm quyền bình đẳng 

của công dân trong lĩnh vực nào? 

A. Hôn nhân và gia đình. 

B. Nhân phẩm và danh dự. 

C. Lao động và việc làm. 

D. Tài sản và nhân thân. 

Câu 36. Anh N và chị T yêu nhau và quyết định đi đến hôn nhân nhưng gia đình chị T lại kiên quyết 

phản đối vì anh N đã từng có tiền án. Thuyết phục gia đình không được, anh N bàn với chị T cùng bỏ 

trốn đến tỉnh khác để sống cùng nhau nhưng chị T không đồng ý. Một hôm chị T đến phòng trọ của 

anh N chơi, anh đã khóa cửa không cho chị về rồi gọi điện cho bố mẹ của chị, đe dọa rằng nếu không 

đồng ý cho 2 người cưới nhau thì ông bà sẽ không được thấy con gái của mình nữa, khiến ông bà hết 

sức lo lắng. Hành vi của anh T đã xâm phạm quyền nào của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

B. Tự do đi lại. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

D. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 37. Đầu giờ làm việc buổi chiều, do bị say rượu nên anh B trưởng phòng X không làm việc được, 

anh A nhân viên dưới quyền đã thay anh B cầm công văn khẩn sang cho giám đốc C. Thấy ông C đang 

ngủ, anh A đã ra quán trà gặp anh D nhân viên bán bảo hiểm. Vì 2 bên không thống nhất được với 

nhau về các điều khoản nên đã xảy ra to tiếng và anh A đánh anh D bị xây xát nhẹ. Bác E bảo vệ thấy 

thế liền vào can ngăn thì bị anh A mắng chửi. Những ai đã vi phạm pháp luật kỉ luật? 

A. Anh B, ông C và anh A. 

B. Ông C, anh A và bác E. 

C. Anh B, anh D và ông C. 

D. Anh A, ông C và anh D. 

Câu 38. K và Q (đều là học sinh lớp 12) cùng nhau đi xe máy điện đến trường. K vừa điều khiển xe 

vừa sử dụng thiết bị âm thanh để nghe nhạc, Q ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. K đã đâm vào anh B 

đi xe máy và em X (13 tuổi) đi xe đạp lao từ trong ngõ ra mà không quan sát. Cảnh sát giao thông yêu 

cầu cả bốn người dừng xe để xử lí vi phạm. Trong trường hợp này, những chủ thể nào dưới đây bị xử 

phạt vi phạm hành chính? 

A. Anh B, K và Q. 

B. Anh B, em X và Q. 

C. Anh B và K. 

D. K và Q. 

Câu 39. Chị K và em gái ruột là chị L cùng làm việc cho công ty X. Trong thời gian chị K đang nghỉ 

chế độ thai sản, chị L tự ý nghỉ việc để chuyển sang công ty khác làm việc với mức lương cao hơn. 

Liên lạc với chị L không được, giám đốc công ty X là ông P đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao 

động với cả chị K và chị L, đồng thời nhận cháu họ của mình là chị T vào làm việc. Những ai dưới đây 

đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Chị L và ông P. 

B. Chị K, chị L và chị T. 

C. Ông P, chị L và chị T. 

D. Ông P và chị T. 
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Câu 40. Trên đường đi học về, hai sinh viên T và K phát hiện anh B đang lấy ví của nạn nhân trong 

một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, T đưa điện thoại của mình cho K quay video. Sau đó, T bám 

theo anh B và dùng video đã quay được để tống tiền anh B. Biết chuyện, vợ anh B đã gặp và đe doạ 

khiến T hoảng loạn tinh thần. Hành vi của những người nào dưới đây cần bị tố cáo? 

A. Vợ chồng anh B và T. 

B. Vợ chồng anh B, T và K. 

C. Anh B, T và K. 

D. Vợ chồng anh B và K. 

 


