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 SỞ GD&ĐT BẮC NINH 

TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 

 

 

Đề gồm: 4 trang 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2022 LẦN 1 

NĂM HỌC 2021 – 2022 

MÔN: GDCD 

Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề 

(40 câu trắc nghiệm) 
 

  Mã đề 132 

Họ và tên học sinh:...................................................... Số báo danh ............................ 
 

Câu 1: Bà V cho bà X vay 20 triệu đồng với lãi suất theo quy định của ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 

có giấy biên nhận vay nợ do bà X kí và ghi rõ họ tên. Đã quá hạn 6 tháng, mặc dù bà V đòi nhiều lần 

nhưng bà X vẫn không trả tiền cho bà V. Bà V đã thực hiện pháp luật theo hình thức 

A. tuân thủ pháp luật. B. thi hành pháp luật. C. sử dụng pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 

Câu 2: Công chức, viên chức nhà nước thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp luật kỉ 

luật? 

A. Thông báo lịch sản xuất vụ đông. B. Tiếp nhận đơn tố cáo. 

C. Tổ chức hội nghị hiệp thương. D. Đánh bạc cùng nhân viên cấp dưới. 

Câu 3: Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng kết luận chị K đã vi phạm quy định về đầu tư 

công trình xây dựng gây thiệt hại ngân sách nhà nước 3 tỉ đồng. Ngoài ra chị còn có hành vi lạm 

dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành nhiệm vụ. Chị bị tuyên phạt 5 năm tù và buộc phải 

bồi thường số tiền đã chiếm đoạt. Bản án mà chị K phải nhận thể hiện đặc trưng cơ bản nào của 

pháp luật? 

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

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

Câu 4: Hồ Chí Minh nói: “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền” ý nói đến công dân bình đẳng 

A. về nghĩa vụ. B. về trách nhiệm pháp lí. 

C. về quyền. D. trước pháp luật. 

Câu 5: Những quy tắc xử sự chung được áp dụng nhiều lần, ở nhiều nơi đối với tất cả mọi người 

là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

C. Tính kỉ luật nghiêm minh. D. Tính chặt chẽ về hình thức. 

Câu 6: Khẳng định nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động? 

Lao động nam và lao động nữ 

A. làm mọi công việc tại nơi làm việc. 

B. có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau. 

C. được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc. 

D. ưu tiên lao động nữ trong những việc liên quan đến chức năng làm mẹ. 

Câu 7: Q muốn thi Đại học Sư phạm, nhưng bố mẹ Q lại muốn Q học ngành Tài chính. Q phải dựa vào 

cơ sở nào dưới đây trong Luật Hôn nhân và gia đình để thuyết phục cha mẹ đồng ý cho Q thực hiện 

nguyện vọng của mình? 

A. Cha mẹ tôn trọng quyền chọn nghề của con. 

B. Con có toàn quyền quyết định nghề nghiệp của mình. 

C. Chọn ngành học phải theo sở thích của con. 

D. Cha mẹ không được can thiệp vào quyết định của con. 

Câu 8: Vì muốn ghi lại khoảnh khắc ra đời của con trai, anh N đã trèo lên cửa sổ phòng mổ để 

quay phim bằng điện thoại di động. Các y, bác sĩ đã nhắc nhở. Anh N rất bực tức. Khi các y, bác 

sĩ từ phòng mổ đi ra, N cùng T (em trai) dùng đèn pin xông vào đánh hai bác sĩ bị trọng thương 

phải nhập viện cấp cứu. Hành vi của N và T phải chịu trách nhiệm pháp lý nào? 

A. hành chính. B. hình sự. C. dân sự. D. kỷ luật. 
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Câu 9: Chị Pơ – Lang, người dân tộc thiểu số đại diện cho quyền lợi của các dân tộc ít người vừa trúng 

cử đại biểu Quốc hội. Điều này thể hiện bình đẳng giữa 

A. các dân tộc trong lĩnh vực chính trị. B. giữa nhân dân miền núi và miền xuôi. 

C. các thành phần dân cư. D. các vùng miền. 

Câu 10: Anh A mua cho con gái một chiếc xe đạp điện để đi học. Con gái anh A đã sử dụng thuộc tính 

nào của hàng hóa? 

A. Giá trị sử dụng. B. Giá trị xã hội. C. Giá trị trao đổi. D. Giá trị. 

Câu 11: Chủ một nhà hàng là anh M bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng vì có hành vi 

bán thuốc lá điện tử cho trẻ em và kinh doanh trái phép một số hàng hóa không có trong danh 

mục đăng ký kinh doanh. Việc xử phạt của cơ quan chức năng thể hiện đặc trưng nào dưới đây 

của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. D. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

Câu 12: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức 

còn lại? 

A. Áp dụng PL. B. Sử dụng PL. C. Thi hànhPL. D. Tuân thủ PL. 

Câu 13: Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân 

thân? 

A. Lựa chọn biện pháp kế hoạch hóa gia đình phù hợp. 

B. Lựa chọn tín ngưỡng, tôn giáo. 

C. Lựa chọn nơi làm việc, đầu tư kinh doanh. 

D. Lựa chọn nơi cư trú. 

Câu 14: Sau khi kết hôn với anh G (20 tuổi), chị L (18 tuổi) quyết định học thêm cao học để lấy bằng 

Thạc sĩ nhưng anh G không cho phép, nhiều lần ngăn cản. Mẹ anh G cho rằng, con gái đã lấy chồng rồi 

thì không được phép đi học nữa, bà bắt chị L ở nhà để sinh con. Những ai dưới đây vi phạm nội dung 

quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

A. Anh G. B. Mẹ anh G. 

C. Mẹ anh G và anh G. D. Anh G và chị L. 

Câu 15: Công ty P và công ty Q ký hợp đồng mua sữa. Đúng hẹn, công ty P giao sữa đủ số lượng 

và chủng loại như hợp đồng đã ký với công ty Q. Tuy nhiên quá thời hạn 2 tháng công ty Q 

không thanh toán tiền cho công ty P. Trong trường hợp này, công ty Q đã có hành vi vi phạm 

A. kỉ luật. B. hành chính . C. hình sự. D. dân sư.  

Câu 16: “Mọi người có quyền sống. Tính mạng con người được pháp luật bảo hộ. Không ai bị tước 

đoạt tính mạng trái luật”. Đây là nội dung được quy định trong 

A. Luật chăm sóc và phát triển. B. Luật bảo vệ quyền con người. 

C. Hiến pháp. D. quyền con người. 

Câu 17: Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng? 

A. Từ đủ 18 tuổi trở lên. B. Từ đủ 14 tuổi trở lên. 

C. Từ đủ 12 tuổi trở lên. D. Từ đủ 16 tuổi trở lên. 

Câu 18: Quy luật giá trị tác động đến điều tiết và lưu thông hàng hóa thông qua 

A. quan hệ cung cầu. B. giá trị xã hội cần thiết của hàng hóa. 

C. giá cả hàng hóa trên thị trường. D. giá trị hàng hóa trên thị trường. 

Câu 19: Tháng 1/2021 tỉnh H bùng phát dịch bệnh Covid -19, phải thực hiện giãn cách xã hội toàn 

tỉnh. Do vợ gọi về có việc nên T thuê lái đò vượt sông từ tỉnh H sang tỉnh Q với giá 100 nghìn đồng 

nhằm “né” trạm kiểm soát. Khi phát hiện, cơ quan chức năng đã xử phạt T số tiền 25 triệu đồng. 

Trong trường hợp này, hành vi của T đã vi phạm pháp luật nào sau đây? 

A. Kỉ luật. B. Hành chính. C. Hình sự. D. Dân sự. 
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Câu 20: Những quy tắc xử sự chung về những việc được làm, những việc phải làm, những việc 

không được làm, những việc cấm đoán là phản ánh nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

A. Kinh tế. B. Đạo đức. C. Pháp luật. D. Chính trị. 

Câu 21: Anh B (14 tuổi), vận chuyển 1kg heroin thì bị bắt. Anh B sẽ phải chịu trách nhiệm 

A. hành chính. B. dân sự. C. kỉ luật. D. hình sự. 

Câu 22: Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố quan trọng nhất là 

A. hệ thống bình chứa của sản xuất. B. kết cấu hạ tầng của sản xuất. 

C. kỹ thuật sản xuất. D. công cụ lao động. 

Câu 23: Anh S đi xe máy nhưng không mang bằng lái xe. Cảnh sát giao thông đã xử phạt anh S. 

Hành vi của Cảnh sát giao thông là thể hiện đặc trưng nào của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến. B. Tính bắt buộc thực hiện. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

Câu 24: Hai cửa hàng kinh doanh thuốc tân dược của anh P và anh K cùng bí mật bán thêm thực 

phẩm chức năng ngoài danh mục được cấp phép. Trước đợt kiểm tra định kì, anh P đã nhờ chị S 

chuyển mười triệu đồng cho ông H trưởng đoàn thanh tra liên ngành để ông bỏ qua chuyện này. 

Vì vậy, khi tiến hành kiểm tra hai quầy thuốc trên, ông H chỉ lập biên bản xử phạt cửa hàng của 

anh K, còn ông M cán bộ phòng cháy chữa cháy đã xử phạt 2 cửa hàng về hành vi chưa đảm bảo 

an toàn về phòng cháy chữa cháy. Ông M và ông H thực hiện chưa đúng 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. Phổ biến pháp luật. 

Câu 25: Luật hôn nhân gia đình quy định điều kiện kết hôn giữa nam và nữ áp dụng cho tất cả 

mọi người, không có ngoại lệ phản ánh đặc trưng cơ bản nào của pháp luật? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung . B. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

C. Tính quy phạm phổ biến. D. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 

Câu 26. Tôn giáo nào dưới đây ra đời ở Việt Nam? 

    A.  Thiên Chúa. B.  Phật giáo.                   C.  Cao Đài. D.  Nho giáo 

Câu 27: Công dân tuân thủ pháp luật khi từ chối 

A. bảo vệ an ninh quốc gia. B. thực hiện nghĩa vụ bầu cử. 

C. nộp thuế đầy đủ theo quy định. D. sử dụng vũ khí trái phép. 

Câu 28: Do giá nguyên liệu tăng, ông T giám đốc và ông K trưởng phòng đã ra lệnh cho tổ sản 

xuất phải tiết kiệm điện bằng cách ngừng máy xử lí khí thải, thải thẳng ra môi trường. Anh B điều 

hành máy không đồng ý nên ông T đã cho nghỉ việc. Những ai dưới đây chưa tuân thủ pháp luật 

A. Ông T, ông K. B. Ông T, anh B. C. Anh B, ông K. D. Ông T, anh 

Câu 29: Nội dung “quy định bắt buộc đối với tất cả mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng xử sự theo pháp 

luật” thể hiện đặc trưng nào của pháp luật dưới đây? 

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính quan hệ giữa pháp luật với xã hội. D. Tính quan hệ giữa pháp luật với đạo đức. 

Câu 30: Pháp luật không quy định về những việc 

A. không được làm. B. nên làm. C. phải làm. D. được làm. 

Câu 31: Ở hình thức thực hiện pháp luật nào thì chủ thể có thể thực hiện hoặc không thực hiện quyền 

được pháp luật cho phép theo ý chí của mình mà không bị ép buộc phải thực hiện? 

A. Áp dụng pháp luật. B. Thi hành pháp luật. C. Tuân thủ pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 32: Tranh thủ gia đình anh S đi vắng, H lẻn vào lấy trộm xe đạp điện. Bất ngờ, con trai anh S đi về 

và phát hiện H đang dắt xe ra ngoài ngõ nên đã cùng bạn là D dùng hung khí đánh H trọng thương. Vì 

lo cho con trai, anh S đã sơ cứu cho H và yêu cầu H không nói ra sự thật. Ai sẽ phải chịu trách nhiệm 

hình sự? 

A. H, bố con anh S và D. B. Bố con anh S và D. 

C. H, con trai anh S và D. D, Bố con anh S, và H. 
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Câu 33: Công ty móc khóa DL 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 DL đã thực 

hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây ? 

A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật. B. Sử dụng pháp luật và áp dụng pháp luật. 

C. Áp dụng pháp luật và thi hành pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật. 

Câu 34: Theo quy định cúa pháp luật, người từ đủ 16 tuổi trở lên có hành vi xâm phạm các quy 

tắc quản lí nhà nước nhưng mức độ nguy hiểm cho xã hội thấp hơn tội phạm 

A. cần bảo lưu quan điểm cá nhân. B. phải chịu trách nhiệm hành chính. 

C. phải chuyển quyền nhân thân. D. cần hủy bỏ mọi giao dịch dân sự. 

Câu 35: B vừa tốt nghiệp Đại học với tấm bằng loại giỏi. Cầm hồ sơ trên tay anh đến xin việc tại một 

doanh nghiệp nước ngoài. Giám đốc G đồng ý nhận anh B vào làm việc nhưng với điều kiện anh B sẽ 

làm việc tùy theo sự phân công của ông G, với mức lương 4 triệu đồng trên tháng; còn các điều kiện 

làm việc khác anh sẽ được đảm bảo theo quy định của công ty. Giám đốc G đã vi phạm nội dung gì 

trong hợp đồng lao động? 

A. Thỏa ước lao động tập thể. B. Quyền và nghĩa vụ của mỗi bên. 

C. Công việc làm. D. Điều kiện lao động. 

Câu 36: Bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực văn hóa có nghĩa là 

A. chỉ duy trì văn hóa chung của dân tộc Việt Nam, không duy trì văn hóa riêng của mỗi dân tộc 

thiểu số. 

B. dân tộc ít người không được duy trì văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình. 

C. bất kì phong tục, tập quán nào của các dân tộc cũng cần được duy trì. 

D. truyền thống văn hóa tốt đẹp của các dân tộc đều được phát huy. 

Câu 37: Anh X ký hợp đồng thuê nhà của ông K để ở với thời hạn 2 năm. Trong thời gian đó phát 

hiện ông K sản xuất pháo nổ trái phép và đã từng bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính, 

nhưng vì lợi nhuận cao nên ông vẫn tiếp tục sản xuất. Thấy vậy, anh X đã làm đơn tố cáo ông K. 

Biết anh X là người tố cáo mình, ông K đơn phương chấm dứt hợp đồng, trả lại tiền thuê nhà cho 

anh X và đuổi anh ra khỏi nhà mà không thông báo trước. Trong trường hợp này, ông K đã vi 

phạm pháp luật 

A. hành chính và kỉ luật. B. kỉ luật và dân sự. 

C. hình sự và dân sự. D. hình sự và hành chính. 

Câu 38: Căn cứ vào các quy định của pháp luật về người có thu nhập cao nên ca sĩ X đã chủ động 

đến cơ quan thuế nộp thuế thu nhập cá nhân. Việc làm của ca sĩ X đã thể hiện hình thức thực hiện 

pháp luật nào dưới đây? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung . B. Tính quy phạm phổ biến. 

C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. D. Tính xác định chặt chẽ về nội dung. 

Câu 39: Mỗi dịp gần tết các doanh nghiệp, các nhà kinh doanh thường có những chính sách rất hấp dẫn: 

mua 1, tặng 1; giảm giá 50%, … đối với các mặt hàng tết. Việc làm đó thể hiện sự vận dụng nội dung 

nào của quan hệ cung – cầu? 

A. Cung - cầu tác động lẫn nhau. B. Cung - cầu ảnh hưởng lẫn nhau. 

C. Cung - cầu ảnh hưởng tới giá cả thị trường. D. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung - cầu. 

Câu 40: Theo quy định của pháp luật, người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi 

nào sau đây phải chịu trách nhiệm hành chính? 

A. Nuôi gia súc gây mất vệ sinh chung. B. Tự ý thay đổi kết cấu nhà đang thuê. 

C. Xóa bỏ dấu vết hiện trường gây án. D. Tự ý nghỉ việc. 
 

----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 

 



Câu Mã 132 Mã 209 Mã 357 Mã 485 Mã 570 Mã 628 Mã 743 Mã 896

1 C D B B B B C C

2 D C B B A D C C

3 B B C D D A B B

4 D B B B D B C A

5 A C D D B D A D

6 A A B B D A C C

7 A D C A B D C C

8 B A C C B C B A

9 A A B D A D C D

10 A B A B C D C C

11 D B C C C C A D

12 A C C A D B D C

13 C C A D A A C D

14 C A D D C A A B

15 D C D B A B A A

16 C D B C B C D D

17 B A C B C D B D

18 C B B C A A A D

19 B A A C C C D B

20 C B C A A A A A

21 D A C A A D B B

22 D D A B D C D A

23 C C B A B D D A

24 A B D C D C D B

25 C D D D D B B D

26 B C A D B B B C

27 D C B C D A B C

28 A B D D B A A A

29 B B D C C D C B

30 B D D C A C D B

31 D D A D C A A A

32 B A D A C B B B

33 A D A D C A A B

34 B A D C D D B C

35 C D A B A B D C

36 D C B A D B D A

37 C C A A B C A B

38 B A A B A C B D

39 D B C A C C D A

40 A D C A B B C D

SỞ GD&ĐT BẮC NINH
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