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Học Tốt tổng hợp và chia sẻ Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn GDCD  số 3 có đáp án được 
các thầy cô bộ môn giáo dục công dân xây dựng sát với kiến thức môn học, sát với cấu trúc đề 

của các lần thi trước. Các em học sinh cùng tham khảo Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn 
GDCD sau đây nhé. 

Đề thi thử 

Câu 1. Lỗi thể hiện gì của người biết hành vi của mình là sai, là trái pháp luật? 
A. Trạng thái 
B. Tinh thần 

C. Thái độ 
D. Cảm xúc 

Câu 2. Người phải chịu trách nhiệm hành chính domọi vi phạm hành chính mà mình gây ra theo 

quy định của pháp luật có độ tuổi là bao nhiêu? 
A. Từ đủ 18 tuổi trở lên 
B. Từ 18 tuổi trở lên 

C. Từ đủ 16 tuổi trở lên 
D. Từ đủ 14 tuổi trở lên 

Câu 3. Pháp luật không quy định về những việc nào dưới đây ? 

A. Nên làm 
B. Được làm 

C. Phải làm 
D. Không được làm. 

Câu 4. Một trong những đặc trưng của pháp luật thể hiện ở 
A. tính quyền lực, bắt buộc chung. 

B. tính hiện đại. 
C. tính cơ bản. 

D. tính truyền thống. 

Câu 5. Pháp luật mang bản chất xã hội vì pháp luật 
A. bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội. 
B. do Nhà nước ban hành. 

C. luôn tồn tại trong mọi xã hội. 
D. phản ánh lợi ích của giai cấp cầm quyền. 

Câu 6. Để quản lí xã hội, Nhà nước cần sử dụng phương tiện quan trọng nhất nào dưới đây? 

A. Pháp luật 
B. Giáo dục 

C. Thuyết phục 
D. Tuyên truyền. 

Câu 7. Pháp luật có tính quy phạm phổ biến, vì pháp luật được áp dụng 
A. trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. 
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B. trong một số lĩnh vực quan trọng. 
C. đối với người vi phạm 

D. đối với người sản xuất kinh doanh. 

Câu 8. Nội dung của tất cả các văn bản pháp luật đều phải phù hợp, không được trái với Hiến 
pháp là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 
B. Tính quy phạm phổ biến. 
C. Tính phù hợp về mặt nôi dung. 

D. Tính bắt buộc chung. 

Câu 9. Các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với lợi ích của giai cấp cầm 
quyền là thể hiện bản chất nào dưới đây của phâp luật? 

A. Bản chất xã hội. 
B. Bản chất giai cấp. 

C. Bản chất nhân dân. 
D. Bản chất dân tộc. 

Câu 10. Pháp luật phản ánh những nhu cầu, lợi ích của giai cấp, tầng lớp khác nhau trong xã hội 
là thể hiện bản chất nào dưới đây của pháp luật 

A. Bản chất xã hội. 
B. Bản chất giai cấp. 

C. Bản chất nhân dân. 
D. Bản chất hiện đại. 

Câu 11. Lan là học sinh trung học phổ thông, em thường xuyên viết và gửi bài cho báo Hoa Học 
Trò. Lan đang thực hiện 

A. quyền phê bình văn học. 
B. quyền học tập. 

C. quyền được phát triển. 
D. quyền sáng tạo. 

Câu 12. Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân thể hiện mối quan hệ giữa 
A. Nhà nước và công dân. 

B. công dân với công dân. 
C. Nhà nước và xã hội.     

D. xã hội với công dân. 

Câu 13. Khi phát hiện và có căn cứ để chứng minh một cán bộ xã có hành vi tham nhũng, người 
dân có thể sử dụng quyền nào trong số các quyền sau đây? 

A. Quyền bãi nhiệm chức vụ. 
B. Quyền truy tố trách nhiệm hình sự. 
C. Quyền khiếu nại. 

D. Quyền tố cáo. 
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Câu 14. Hiến pháp nước ta quy định người có quyền ứng cử vào cơ quan đại biểu của nhân dân 
có độ tuổi là 

A. công dân từ đủ 20 tuổi trở lên. 
B. công dân từ đủ 19 tuổi trở lên. 

C. công dân từ đủ 21 tuổi trở lên. 
D. công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 15. Quyền tự do ngôn luận có nghĩa là: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến bày tỏ 
quan điểm của mình về các vấn đề? 

A. Chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục của đất nước. 
B. Chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước. 

C. Chính trị, kinh tế, văn hóa - y tế, giáo dục của đất nước. 
D. Chính trị, văn hóa, xã hội, y tế của đất nước. 

Câu 16. Anh A bất ngờ bị Giám đốc xí nghiệp cho nghỉ việc với lý do không thỏa đáng. Trong 

trường hợp này anh A cần sử dụng quyền nào để bảo vệ mình? 
A. Quyền tố cáo. 
B. Quyền khiếu nại. 

C. Quyền bãi nại. 
D. Quyền ứng cử. 

Câu 17. Nội dung nào dưới đây không phải là hình thức thực hiện quyền tự do ngôn luận của 

công dân? 
A. Anh D viết lên Facebook phê phán chính sách kinh tế của Nhà nước. 
B. Chị A phát biểu ý kiến nhằm xây dựng tại cuộc họp của thôn. 

C. Chị C bày tỏ ý kiến đóng góp nâng cao an sinh xã hội với đại biểu Quốc hội tỉnh nhà.  
D. Anh B viết bài đăng báo đóng góp ý kiến về bảo vệ môi trường. 

Câu 18. Ở phạm vi cơ sở, dân chủ trực tiếp được thực hiện theo cơ chế 

A. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 
B. phổ thông, bình đẳng, trực tiếp, bỏ phiếu kín. 
C. công bằng, bình đẳng, dân chủ, văn minh 

D. trực tiếp, thẳng thắn, thực tế, công bằng. 

Câu 19. Người nào tự tiện bóc, mở thư, tiêu hủy thư, điện tín của người khác tùy theo mức độ vi 
phạm có thể xử phạt 

A. vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. 
B. hình sự hoặc truy cứu trách nhiệm hành chính. 
C. dân sự hoặc truy cứu trách nhiệm hành chính. 

D. vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm dân sự. 

Câu 20. Quyền khiếu nại là quyền của công dân, cơ quan, tổ chức được đề nghị cơ quan, tổ 
chức, cá nhân có thẩm quyền xem xét lại quyết định hành chính, hành vi hành chính khi có căn 

cứ cho rằng quyết định hoặc hành vi đó là 
A. vi phạm hành chính. 

B. vi phạm hình sự. 
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C. vi phạm đạo đức. 
D. trái pháp luật. 

Câu 21. Theo quy định của pháp luật, chỗ ở của công dân được Nhà nước và mọi người 

A. tôn trọng. 
B. không thể xâm phạm. 

C. có thể xâm phạm. 
D. bảo vệ. 

Câu 22. Hoạt động nào sau đây không phải là hoạt động thể hiện quyền sáng tạo? 

A. Chế tạo ra máy giặt. 
B. Học nghề sữa chữa điện tử. 
C. Tham gia cuộc thi “ sáng tạo robocon ”. 

D. Viết bài đăng báo. 

Câu 23. Học sinh trung học phổ thông có thể thực hiện quyền sáng tạo của mình bằng việc 
A. tham gia bảo hiểm y tế. 

B. tham gia cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh. 
C. tham gia các hoạt động tình nguyện. 
D. tham gia đội tuyển học sinh giỏi. 

Câu 24. Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng của công dân thuộc quyền 

nào dưới đây? 
A. Quyền được sáng tạo. 

B. Quyền được phát triển. 
C. Quyền tác giả. 
D. Quyền học tập. 

Câu 25. Ý kiến nào sau đây không đúng với quyền học tập của công dân? 

A. Công dân được học bất cứ trường nào mình muốn. 
B. Công dân đều có quyền học bất cứ ngành nghề nào. 

C. Công dân đều có quyền học từ thấp đến cao. 
D. Công dân có thể học thường xuyên, học suốt đời. 

Câu 26. Quyền ứng cử của công dân được thực hiện 

A. tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. 
B. bằng cách được giới thiệu ứng cử. 
C. tự ứng cử và vận động tranh cử.     

D. bằng cách tự ứng cử. 

Câu 27. Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền sáng tạo của công dân? 
A. Quyền hoạt động khoa học, công nghệ. 

B. Quyền phát triển cá nhân. 
C. Quyền tác giả. 
D. Quyền sở hữu công nghiệp. 
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Câu 28. Pháp luật quy định: Công dân có thể học bất cứ ngành, nghề nào 
A. khi được sự đồng ý của họ hàng, người thân. 

B. phù hợp với năng khiếu, khả năng của bản thân. 
C. phù hợp với nhu cầu, điều kiện của xã hội. 

D. phù hợp với ý muốn, nguyện vọng của bố mẹ. 

Câu 29. Thông qua quyền bầu cử và quyền ứng cử, ở từng địa phương và phạm vi cả nước, nhân 
dân thực thi hình thức dân chủ 
A. trực tiếp. 

B. rộng rãi. 
C. nhân dân. 

D. gián tiếp. 

Câu 30. Công dân được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí là biểu hiện công dân được phát 
triển về 

A. đời sống chính trị. 
B. đời sống vật chất. 
C. đời sống văn hóa. 

D. đời sống tinh thần. 

Câu 31. Mục đích của tố cáo là 
A. bảo vệ quyền tự do của công dân đã bị xâm hại. 

B. khôi phục danh dự và nhân phẩm của công dân. 
C. phát hiện, ngăn chặn việc làm trái pháp luật. 
D. khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 

Câu 32. Hành vi tự ý vào nhà hoặc phòng ở của người khác là xâm phạm đến quyền  

A. bí tự do tuiyệt đối của công dân.  
B. bí mật đời tư của công dân.  

C. bất khả xâm phạm về tài sản của công dân. 
D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.  

Câu 33. Công dân thực hiện quyền bầu cử bằng cách nào sau đây là đúng với quy định của pháp 
luật? 

A. Trực tiếp viết phiếu bầu và đi bỏ phiếu. 
B. Trực tiếp viết phiếu bầu và gửi qua đường bưu điện. 

C. An cầm phiếu của gia đình đi bỏ phiếu. 
D. Không trực tiếp viết phiếu bầu nhưng trực tiếp đi bỏ phiếu. 

Câu 34. Theo quy định của pháp luật, ai là người có quyền khiếu nại? 

A. Cán bộ, công chức Nhà nước. 
B. Công dân từ đủ 18 tuổi trở lên. 
C. Bất cứ cá nhân nào trong xã hội. 

D. Cá nhân, tổ chức có quyền, lợi ích hợp pháp bị xâm hại. 
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Câu 35. Hiến pháp nước ta quy định độ tuổi bầu cử của công dân là 
A. từ đủ 17 tuổi trở lên. 

B. từ đủ 18 tuổi trở lên. 
C. nam đủ 20 tuổi trở lên và nữ đủ 18 tuổi trở lên. 

D. công dân từ đủ 21 tuổi trở lên. 

Câu 36. Quyền bầu cử là quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực 
A. kinh tế. 
B. chính trị.     

C. văn hóa.     
D. giáo dục. 

Câu 37. Trong lúc H đang bận việc riêng thì điện thoại có tin nhắn, T đã tự ý mở điện thoại của 

H ra đọc tin nhắn. Hành vi này của T đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? 
A. Quyền tự do dân chủ. 

B. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín. 
C. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự nhân phẩm. 
D. Quyền tự do ngôn luận. 

Câu 38: Vì bị sốt nên sau khi lựa chọn kĩ danh sách ứng cử viên, anh K đã nhờ đồng nghiệp bỏ 

hiếu bầu hộ mình.Anh K đã không thực hiện đúng nguyên tắc bầu cử nào dưới đây?  
A. Trực tiếp              

B. Phổ thông         
C. Dân chủ             
D. Tập trung 

Câu 39: Vợ chồng anh X gặp  khó khăn nên đã vay anh T một khoản tiền lớn. Trong đợt bầu cử 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Y,vợ anh T đã yêu cầu vợ chồng anh X bầu cử cho chồng 
mình.Mặc dù thấy anh T không xứng đáng nhưng vì mang ơn nên vợ chồng anh X vẫn chấp 

nhận làm theo yêu cầu đó . Trong trường hợp trên, vợ chồng anh X đã vi phạm nguyên tắc bầu 
cử nào dưới dây? 
A. Bình đẳng. 

B. Bỏ phiếu kín. 
C. Trực tiếp. 

D. Phổ thông.  

Câu 40: Cùng nhau đi học về, phát hiện anh B đang lấy ví của nạn nhân trong vụ tai nạn giao 
thông nghiêm trọng, lập tức sinh viên T đưa điện thoại của mình cho sinh viên K quay video.Sau 
đó, sinh viên T bám theo anh B  tống tiền. Biết chuyện, vợ anh B đã gặp và đe doạ khiến sinh 

viên T hoảng loạn tinh thần.Hành vi của những người nào dưới đây cần bị tố cáo?          
A. Vợ chồng anh B và sinh viên T. 

B. Vợ chồng anh B, sinh viên K và T. 
C. Anh B, sinh viên K và T 
D. Vợ chồng anh B và sinh viên K. 
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Đáp án 

1C 11D 21A 31C 

2C 12A 22B 32D 

3A 13D 23B 33A 

4A 14C 24B 34D 

5A 15B 25A 35B 

6A 16B 26A 36B 

7A 17A 27B 37B 

8A 18A 28B 38A 

9B 19A 29D 39B 

10A 20D 30D 40A 

Với nội dung chi tiết và đáp án Đề thi thử THPT quốc gia 2020 môn GDCD số 3 ở trên, chắc 
hẳn các em đã có thêm những kiến thức, kĩ năng làm đề mới cho môn thi thú vị này. Ngoài 

GDCD, Học Tốt còn có bộ đề thi thử THPT quốc gia 2020 các môn học khác cho các em ôn 
luyện toàn diện. Chúc các em học tốt mỗi ngày.  
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