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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI    ĐỀ KIỂM TRA TỰ HỌC SỐ 5 LỚP 12 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HN-AMS        Môn: Giáo dục công dân   

                         Thời gian làm bài: 60 phút 

Họ và tên: ………………………………………… Lớp 12 …………………   

Phần I: PHẦN 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: Người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ nộp thuế là hình thức thực hiện pháp luật nào 

dưới đây? 

A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 2: Hình thức thực hiện pháp luật nào quy định cá nhân, tổ chức sử dụng đúng các quyền 

của mình, làm những gì pháp luật cho phép làm? 

A. Thi hành pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 

C. Sử dụng pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 3: Hành vi nào dưới đây không vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức 

khỏe của công dân? 

A. Đầu độc nạn nhân.  B. Tra tấn tội phạm.  

C. Giải cứu con tin.  D. Đe dọa giết người. 

Câu 4: Anh T lợi dụng đêm tối và sự mất cảnh giác của nhà hàng xóm đã đột nhập vào lấy 

cắp một số vật dụng có giá trị. Hành vi của anh T là chưa thực hiện pháp luật theo hình thức 

nào dưới đây? 

A. Sử dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 5: Các quy phạm pháp luật do nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của giai cấp cầm 

quyền mà nhà nước là đại diện thể hiện bản chất nào sau đây của pháp luật? 

A. Bản chất xã hội.  B. Bản chất chính trị.  

C. Bản chất giai cấp.  D. Bản chất kinh tế. 

Câu 6: Bất kì ai trong điều kiện hoàn cảnh nhất định cũng phải xử xự theo khuôn mẫu được 

pháp luật quy định phản ánh đặc trưng cơ bản nào của pháp luật? 

A. Tính quyền lực bắt buộc chung. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính cưỡng chế. D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 7: Để tìm việc làm phù hợp cho mình anh D dựa vào nội dung nào dưới đây của quyền 

bình đẳng trong lao động? 

A. Lao động nam và nữ. B. Hợp đồng lao động. 

C. Tuyển dụng lao động. D. Quyền lao động. 
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Câu 8: Bắt người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân? 

A. bất khả xâm phạm về chỗ ở. B. bất khả xâm phạm về danh dự. 

C. bất khả xâm phạm thân thể. D. bảo hộ về tính mạng, sức khỏe. 

Câu 9: Anh T đi xe máy vào đường ngược chiều đã va chạm với xe chị M làm xe máy của chị 

bị hỏng nặng. Trong trường hợp này anh T phải chịu những loại trách nhiệm pháp lí nào dưới 

đây? 

A. Kỉ luật và dân sự. B. Hình sự và dân sự. 

C. Dân sự và hành chính. D. Hình sự và hành chính. 

Câu 10: Nội dung nào dưới đây không thể hiện mục đích của việc áp dụng trách nhiệm pháp 

lí? 

A. Giáo dục ý thức tôn trọng pháp luật. B. Công khai bí mật đời tư. 

C. Răn đe người khác không vi phạm.             D. Kiềm chế việc làm sai phạm. 

Câu 11: Được anh N cảnh giới, anh T đột nhập vào nhà bà M lấy trộm chiếc bình cổ rồi bán 

với giá một trăm triệu đồng. Ba tháng sau, anh T mời anh K và anh H làm cùng cơ quan đi ăn 

nhậu. Trong lúc phấn khích, anh K cho anh H xem đoạn phim mà anh đã quay toàn cảnh vụ 

trộm trên. Sau đó, anh H tố cáo toàn bộ sự việc với cơ quan công an. Những ai dưới đây phải 

chịu trách nhiệm hình sự? 

A. Anh N, anh T và anh H. B. Anh H và anh K. 

C. Anh T và anh H. D. Anh N, anh T và anh K. 

Câu 12: Phát hiện ông B làm giả chứng chỉ để hoàn thiện hồ sơ quy hoạch cán bộ sở X. Anh 

K chánh văn phòng đã xúi giục anh M là lao động tự do nhắn tin yêu cầu ông B nộp năm mươi 

triệu đồng nếu không sẽ tố cáo. Lo sợ bị phát hiện, ông B đã đồng ý và hẹn gặp anh M tại quán 

cafe Z để giao tiền. Trên đường đến điểm hẹn, anh M bị công an bắt vì trước đó chị T làm 

cùng cơ quan với anh K trong một lần đi muộn đã nghe được câu chuyện của anh K với anh 

M nên báo với cơ quan chức năng. Những ai dưới đây phải chịu trách nhiệm kỷ luật? 

A. Ông B, anh K, anh M chị T. B. Ông B, anh K và chị T. 

C. Anh K, anh M và chị T. D. Ông B, anh M và chị T.  

Câu 13: Cho rằng ông A lấn chiếm một phần lối đi chung của xóm nên bà C bực tức xông vào 

nhà ông A chửi mắng và bị con ông A bắt, rồi nhốt trong nhà kho hai ngày. Con ông A đã vi 

phạm quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Được pháp luật bảo vệ tài sản cá nhân. 

C. Được pháp luật bảo vệ bí mật đời tư. D. Bất khả xâm phạm về danh tính.  

Câu 14: Ông M giám đốc công ty X kí hợp đồng lao động dài hạn với anh T. Sau 1 tháng anh 

bị đuổi việc không rõ lí do. Anh T tìm cách trả thù giám đốc M, phát hiện việc làm của chồng 

mình, chị L đã can ngăn nhưng anh T vẫn thuê X đánh trọng thương giám đốc. Anh T bị vi 

phạm nội dung nào của quyền bình đẳng trong lao động? 

A. Hợp đồng lao động. B. Tìm kiếm việc làm. 

C. Lao động nam và nữ. D. Quyền lao động.  

Câu 15: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quan hệ nào dưới đây? 

A. Lao động và việc làm. B. Tài sản và nhân thân. 

C. Xã hội và kinh tế. D. Kinh tế và lao động. 

Câu 16: Sau khi tiếp cận được một số bí quyết kinh doanh từ công ty Z, chị L đã tìm cách hợp 

pháp hóa hồ sơ rồi tự mở cơ sở riêng dưới danh nghĩa của công ty này. Chị L đã vi phạm nội 

dung nào dưới đây của quyền bình đẳng trong kinh doanh? 
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A. Chủ động liên doanh, liên kết. B. Tự chủ đăng kí kinh doanh. 

C. Phổ biến quy trình kĩ thuật. D. Độc lập tham gia đàm phán. 

Câu 17: Sau nhiều lần bày tỏ tình cảm không được chị N đáp lại, giám đốc doanh nghiệp X 

đã điều chuyển chị xuống làm ở bộ phận pha chế hóa chất mà không có phụ cấp độc hại. Giám 

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

A. Lao động nam và nữ. B. Hợp đồng lao động. 

C. Tìm kiếm việc làm. D. Quyền lao động.  

Câu 18: Vợ chồng tôn trọng giữ gìn danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau. Điều đó thể hiện 

nội dung quyền bình đẳng trong quan hệ  

A. nhân thân.  B. tình cảm.  

C. xã hội.    D. hôn nhân. 

Câu 19: Ông H đã không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng kinh tế với một 

công ty. Hành vi của ông H vi phạm pháp luật 

 A. dân sự.  B. hình sự.  

C. kỉ luật.  D. hành chính. 

Câu 20: Trong một phiên tòa xử án, ông chủ tọa đã tuyên án giám đốc Y và viên chức X đều 

bị phạt tù 3 năm vì cùng có mức độ vi phạm như nhau, cùng phạm tội do thiếu trách nhiệm 

trong thực hiện công tác gây hậu quả nghiêm trọng. Việc tòa tuyên án như vậy là thể hiện sự 

bình đẳng của về  

 A. nghĩa vụ công dân. B. trách nhiệm xã hội. 

 C. trách nhiệm pháp lí. D. quyền của công dân. 

Câu 21: Anh T đã cho bà con trong khu dân cư nơi mình ở mượn lâu dài ngôi nhà anh được 

thừa kế riêng làm điểm sinh hoạt văn hóa dù vợ anh muốn cho thuê ngôi nhà đó để trang trải 

cuộc sống. Anh T không vi phạm quyền bình đẳng hôn nhân và gia đình trong quan hệ nào 

dưới đây?  

 A. Thừa kế.  B. Nhân thân.  

C. Kinh tế.  D. Tài sản. 

Câu 22: Phản ứng về việc anh P tự ý bán xe máy của hai vợ chồng để đánh bạc qua mạng, vợ 

anh là chị T đã lấy hết tiền của hai vợ chồng rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Mặc dù chưa hiểu đầu đuôi 

câu chuyện nhưng bà M là mẹ anh P đã sang tận nhà bố mẹ đẻ chị T xúc phạm thông gia đồng 

thời ép anh P bỏ vợ. Khi biết chị T đồng ý ly hôn sau những chuyện như vậy, anh trai chị T là 

S đã đến nhà bà M gây rối nên bị chị Q con gái bà M đuổi về. Những ai dưới đây đã vi phạm 

nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình?   

 A. Anh S, T và chị Q. B. Chỉ mình bà M. 

 C. Vợ chồng anh P và bà M. D. Chỉ mình anh P. 

Câu 23: Doanh nghiệp của ông Q đã ký được hợp đồng thu mua sản phẩm cho một công ty 

nước ngoài, mặc dù đã bị xử phạt hành chính một lần vì làm hàng giả nhưng do hám lợi nên 

ông Q vẫn tiếp tục chỉ đạo nhân viên của mình làm hàng giả để giao cho khách. Hành vi của 

ông Q phải chịu những trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

 A. Hình sự và dân sự. B. Hành chính và hình sự. 

 C. Dân sự và hành chính. D. Hình sự và kỉ luật.  

Câu 24: Anh C kết hôn đã nhiều năm mà chưa có con nên bà G mẹ anh đã thuyết phục con 

mình bí mật nhờ chị D vừa li hôn mang thai hộ. Phát hiện việc anh C sống chung như vợ chồng 

với chị D là do bà G sắp đặt, chị H vợ anh đã làm đơn tố cáo với cơ quan nơi chị D làm việc, 
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còn bà T mẹ chị H đã cùng anh A chồng cũ chị D sang nhà bà G mắng chửi hai mẹ còn bà 

thậm tệ. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Bà G, anh A và bà T. B. Bà G, anh C  và bà T. 

C. Bà G, anh C, anh A và chị H. D. Bà G, anh C, bà T và chị H. 

Câu 25: Chị H thuê anh T và anh N sao chép công thức chiết xuất tinh dầu của anh A rồi tự 

mình nghiên cứu tạo ra sản phẩm. Thấy nhu cầu sử dụng tinh dầu rất lớn, anh N đề nghị và 

được chị H đồng ý mở xưởng sản xuất cùng. Sợ bị phát hiện việc sản xuất không có giấy phép, 

chị H đã hối lộ ông Q năm mươi triệu đồng để bỏ qua cho mình. Những ai dưới đây vừa vi 

phạm quyền sáng tạo vừa vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh ? 

A. Chị H, anh T và anh N. B. Chị H và anh T. 

C. Chị H, anh N và ông Q. D. Chị H và anh N. 

Câu 26: Do nghi ngờ chồng có quan hệ tình cảm với T, bà M cùng con rể tên Q chặn đường 

khi cô đang đi dự sinh nhật bạn, để hỏi cho rõ sự việc. Sợ mọi người biết chuyện, cô T đã xin 

lỗi để bà M bỏ qua và hứa chấm dứt thì bị anh Q nhổ nước bọt vào mặt, thấy vậy anh K bạn 

trai đi cùng đã xông vào đánh anh Q gãy tay. Chứng kiến toàn bộ sự việc, anh P đã quay video 

rồi đăng tải lên mạng xã hội khiến uy tín của cô T bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Những ai đã 

xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của cô T? 

A. Anh K và bà M.  B. Anh Q và bà M.  

C. Anh Q và anh P.  D. Anh Q và anh K.  

Câu 27: Nghi ngờ chị D viết bài nói xấu mình trên mạng xã hội, ông H Chủ tịch xã đã ngăn 

cản khi chị phát biểu trong cuộc họp Hội đồng nhân dân. Thấy vậy, anh M lên tiếng bảo vệ chị 

D nhưng bị ông K chủ tọa cuộc họp ngắt lời không cho phát biểu. Chứng kiến sự việc, chị P 

đã viết bài đăng báo, tố cáo ông K có hành vi tham nhũng. Những ai dưới đây đã thực hiện 

quyền tự do ngôn luận của công dân? 

A. Ông H, ông K và chị P. B. Ông H, ông K và chị P. 

C. Chị D, anh M và chị P. D. Chị P, chị D và ông K. 

Câu 28: Khi xe chở khách du lịch chuẩn bị dừng ở điểm thăm quan thì du khách A thông báo 

mình bị mất điện thoại. Lập tức, anh T hướng dẫn viên yêu cầu lái xe K và phụ xe M đóng cửa 

xe để anh cùng chị Y phiên dịch viên lần lượt khám hành lí cá nhân của tất cả hành khách trên 

xe. Vì bị say xe, du khách B lớn tiếng yêu cầu mở cửa cho mình xuống trước nhưng bị anh K 

và anh M sỉ nhục ngăn cản. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh 

dự, nhân phẩm? 

A. Anh K, anh B, anh M và chị Y. B. Anh T, anh B và anh M. 

C. Anh K, anh M, anh T và chị Y. D. Anh K, anh B và anh M. 

Phần II: TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: (2 điểm) 

Pháp luật thừa nhận quyền sở hữu tài sản riêng của vợ, chồng có mâu thuẫn với nguyên tắc 

bình đẳng giữa vợ chồng không? Vì sao? 

Câu 2: (1 điểm) 

Thế nào là bình đẳng về trách nhiệm pháp lý? Cho 1 ví dụ. 

 

------------------------HẾT--------------------- 

 

 


