
Câu 1: Pháp luật là phương tiện hữu hiệu nhất để nhà nước 

A. bảo vệ giai cấp nông dân.  

B. quản lý công dân. 

C. quản lý xã hội.  

D. bảo vệ người lao động. 

Câu 2: Một trong các đặc trưng cơ bản của pháp luật để phân biệt pháp luật với đạo đức là 

A. tính quyền lực, bắt buộc chung.                

B. tính hiện đại. 

C. tính cơ bản.                                                

D. tính truyền thống. 

Câu 3: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mang bản chất của 

A. giai cấp nông dân.  

B. giai cấp công nhân. 

C. tầng lớp trí thức.                                         

D. tất cả mọi người trong xã hội. 

Câu 4: Quá trình thực hiện pháp luật chỉ đạt hiệu quả khi các chủ thể tham gia quan hệ pháp luật 

thực hiện 

A. đầy đủ nghĩa vụ của mình theo Hiến pháp và pháp luật. 

B. đúng đắn các lợi ích của mình theo Hiến pháp. 

C. đầy đủ các nguyện vọng của mình theo Hiến pháp và pháp luật. 

D. đúng đắn các mong muốn của mình pháp luật. 

Câu 5: Pháp luật có vai trò như thế nào đối với công dân? 

A. Bảo vệ quyền tự do tuyệt đối của công dân. 

B. Bảo vệ mọi nhu cầu của công dân. 



C. Bảo vệ mọi lợi ích của công dân. 

D. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.  

Câu 6: Pháp luật là  

A. hệ thống các quy tắc xử xự được hình thành theo điều kiện cụ thể của từng địa phương. 

B. những luật và điều luật cụ thể trong thực tế đời sống. 

C. hệ thống các quy tắc xử xự chung do nhà nước ban hành và được bảo đảm thực hiện bằng quyền 

lực nhà nước. 

D. hệ thống các văn bản và nghị định do các cấp ban hành và thực hiện . 

Câu 7: Ông B đi ngược đường một chiều, chưa gây tai nạn cho ai nhưng cảnh sát giao thông vẫn 

xử phạt. Việc xử phạt đó nhằm mục đích gì? 

A. Để ông B rút kinh nghiệm cho bản thân. 

B. Làm gương cho người khác không vi phạm pháp luật. 

C. Chấm dứt hành vi vi phạm pháp luật và giáo dục, răn đe những người khác. 

D. Cảnh cáo ông B nếu lần sau vi phạm sẽ phạt nặng hơn. 

Câu 8: Khi tham gia giao thông bằng xe máy, cô An luôn đội mũ bảo hiểm là thể hiện việc 

A. tuân thủ pháp luật.                               

B. thi hành pháp luật.  

C. sử dụng pháp luật.                                

D. áp dụng pháp luật. 

Câu 9: Học sinh đủ 16 tuổi được phép lái loại xe có dung tích xi - lanh bằng bao nhiêu? 

A. Từ 50 cm3 đến 70 cm3.  

B. Dưới 50 cm3. 

C. Dưới 90 cm3.  

D. Trên 125 cm3. 

Câu 10: Ông A buôn bán ma túy có tổ chức và số lượng lớn, ông A phải chịu trách nhiệm pháp lý  



A. dân sự.             

B. hình sự.              

C. kỷ luật.           

D. hành chính. 

Câu 11: Khi đào móng xây nhà, ông A đã làm sụp đổ tường nhà bên cạnh. Hành vi này của ông 

A là hành vi vi phạm pháp luật 

A. dân sự.           

B. hình sự 

C. hành chính  

D. kỉ luật  

Câu 12: Người kinh doanh phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế, thanh niên đủ 18 tuổi thực hiện nghĩa 

vụ quân sự là công dân đã 

A. không làm những điều pháp luật cấm. 

B. thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ pháp lý. 

C. thực hiện đúng đắn các quyền hợp pháp. 

D. thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, chủ động làm những gì mà pháp luật quy định phải làm. 

Câu 13: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện việc áp dụng pháp luật? 

A. Người tham gia giao thông không vượt qua ngã tư khi có tín hiệu đèn đỏ. 

B. Công dân A gửi đơn khiếu nại lên cơ quan nhà nước. 

C. Anh A và chị B đến ủy ban nhân dân phường đăng ký kết hôn. 

D. Cảnh sát giao thông xử phạt người không đội mũ bảo hiểm. 

Câu 14: Pháp luật qui định độ tuổi phải chịu trách nhiệm hành chính về mọi hành vi phạm do 

mình gây ra là 

A. đủ 17 tuổi trở lên  

B. từ 15 tuổi trở lên 

C. đủ 16 tuổi trở lên  



D. đủ 18 tuổi trở lên 

Câu 15: Tòa án xét xử các vụ án đánh người gây thương tích không phụ thuộc vào người bị xét 

xử là ai, giữ chức vụ gì. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào của công dân? 

A. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lý. 

B. Bình đẳng về nghĩa vụ trong kinh doanh. 

C. Bình đẳng về quyền tự chủ trong kinh doanh. 

D. Bình đẳng về quyền lao động. 

Câu 16: Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ có nghĩa là mọi công dân đều 

A. có quyền và nghĩa vụ giống nhau. 

B. có quyền như nhau. 

C. bình đẳng về quyền và làm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật. 

D. có nghĩa vụ như nhau.  

Câu 17: Khẳng định nào dưới đây thể hiện quyền bình đẳng trong kinh doanh? 

A. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được quyền vay vốn của Nhà nước. 

B. Mọi cá nhân, tổ chức khi tham gia vào các quan hệ kinh tế đều bình đẳng theo quy định của 

pháp luật. 

C. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên miễn giảm thuế. 

D. Mọi cá nhân, tổ chức kinh doanh đều được ưu tiên lựa chọn nơi kinh doanh. 

Câu 18: Quyền và nghĩa vụ giữa vợ và chồng xuất hiện khi 

A. được ủy ban nhân dân phường, xã cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn. 

B. được toà án nhân dân ra quyết định. 

C. được gia đình hai bên và bạn bè thừa nhận. 

D. hai người chung sống với nhau. 

Câu 19: Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào thể hiện công dân sử dụng pháp luật? 

A. Anh A mở doanh nghiệp tại Bình Dương 



B. Anh A chị B đến UBND phường đăng ký kết hôn 

C. Công ty X thực hiện nghĩa vụ đóng thuế theo quy định pháp luật 

D. Người kinh doanh trốn thuế phải nộp phạt 

Câu 20: Ý kiến nào sau đây không đúng? 

A. Nam và nữ bình đẳng về tuyển dụng, nâng bậc lương và trả công lao động. 

B. Lao động nữ được quan tâm đến đặc điểm cơ thể, sinh lí, chức năng làm mẹ. 

C. Lao động nữ được hưởng chế độ thai sản, hết thời gian nghỉ thai sản, khi trở lại làm việc, lao 

động nữ vẫn được bảo đảm chỗ làm việc. 

D. Người sử dụng lao động ưu tiên nhận nam vào làm việc khi cả nam và nữ đều có đủ tiêu chuẩn 

làm công việc mà doanh nghiệp đang cần. 

Câu 21: “Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với 

khả năng của mình”. Điều này thể hiện quyền bình đẳng 

A. trong kinh doanh. 

B. trong thực hiện quyền lao động. 

C. trong giao kết hợp đồng lao động. 

D. giữa lao động nam và lao động nữ. 

Câu 22: Quyền bình đẳng của công dân được hiểu là 

A. mọi người đều có quyền hưởng thụ vật chất như nhau. 

B. công dân được đối xử bình đẳng, có quyền và nghĩa vụ như nhau theo quy định của pháp luật. 

C. mọi công dân đều có quyền và nghĩa vụ như nhau. 

D. mọi người đều có quyền bằng nhau, ngang nhau trong mọi trường hợp. 

Câu 23. Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan quyền lực nhà nước 

thể hiện 

A. quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 

B. quyền bình đẳng giữa các công dân. 

C. quyền bình đẳng giữa các vùng, miền. 



D. quyền bình đẳng trong công việc chung của nhà nước. 

Câu 24: Cử tri trực tiếp bỏ phiếu bầu người đại diện cho mình vào 

A. Hội đồng nhân dân các cấp và quốc hội 

B. Ủy ban nhân dân các cấp 

C. Chính phủ 

D. Bộ và cơ quan ngang bộ 

Câu 25: Để giải quyết khiếu nại lần đầu của người dân đối với hành vi vi phạm hành chính của 

một cán bộ phường thì người khiếu nại gửi đơn tới 

A. chủ tịch ủy ban nhân dân phường                      

B. chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố 

C.tòa án nhân dân                                                   

D.trưởng công an thành phố 

Câu 26: Quyền khiếu nại là quyền của 

A. cán bộ bị kỉ luật  

B. người chứng kiến hành vi vi phạm pháp luật 

C. người có lợi ích hợp pháp bị xâm hại 

D. những công dân biết về việc làm vi phạm pháp luật 

Câu 27: Quyền khiếu nại là cơ sở để 

A. bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân 

B. ngăn chặn việc làm trái pháp luật 

C. ngăn chặn tệ tham nhũng 

D. bảo vệ cán bộ nhà nước 

Câu 28:  Quyền bầu cử của công dân được hiểu là 

A. mọi người đều có quyền bầu cử.                                

B. những người từ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự có quyền bầu cử. 



C. công dân từ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử. 

D. công dân không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ 

văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú, đủ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử theo quy định của 

pháp luật. 

Câu 29.  Quyền ứng cử của công dân được hiểu là  

A. công dân có quyền tự mình ra ứng cử đại biểu Quốc hội ở nhiều nơi.  

B. công dân từ đủ 18 tuổi trở lên có thể được nhiều nơi giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội. 

C. công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp. 

D. công dân có đủ các điều kiện pháp luật quy định có quyền ứng cử đại biểu Quốc hội ở nhiều 

nơi. 

Câu 30. Bất kì ai cũng có quyền được bắt người khi thấy người đó 

A. đang chuẩn bị thực hiện hành vi phạm tội. 

B. đang phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã. 

C. có dấu hiệu thực hiện hành vi phạm tội. 

D. bị nghi ngờ phạm tội. 

Câu 31. Hành vi hung hãn, côn đồ làm tổn hại sức khỏe người khác là hành vi xâm phạm quyền 

nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm của công dân. 

B. Quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự của công dân. 

C. Quyền bất khả xâm phạm về tinh thần của công dân. 

D. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân. 

Câu 32. Chị P phát hiện hành vi vi phạm pháp luật của ông X nên đã báo với cơ quan có thẩm 

quyền, chị P đã thực hiện quyền nào dưới đây? 

A. Quyền bầu cử, ứng cử.                       

B. Quyền tự do ngôn luận. 

C. Quyền khiếu nại.                                 

D. Quyền tố cáo. 



Câu 33. Nghi ngờ ông A lấy cắp tiền của mình, ông B cùng con trai tự ý bắt giam, giữ ông A để 

tra khảo. Hành vi này xâm phạm đến quyền nào dưới đây? 

A. Quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự của công dân. 

B. Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. 

C. Quyền nhân thân của công dân. 

D. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

Câu 34.  Khi học lớp 12, bạn A đạt giải nhất trong kì thi học sinh giỏi quốc gia nên bạn A được 

tuyển thẳng vào trường đại học, việc làm này thuộc nhóm quyền nào dưới đây? 

A. Quyền được sáng tạo.                 

B. Quyền được tham gia. 

C. Quyền được phát triển.               

D. Quyền tác giả. 

Câu 35. Năm học vừa qua, bạn B đã có đề tài khoa học đạt giải cấp quốc gia. Vậy B đã thực hiện 

quyền nào của công dân? 

A. Quyền học tập.                                    

B. Quyền tham gia hoạt động văn hóa. 

C. Quyền sáng tạo.                                   

D. Quyền được khuyến khích phát triển tài năng. 

Câu 36. Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp khác nhau là căn 

cứ vào 

A. ngành, nghề, lĩnh vực, địa bàn kinh doanh. 

B. lợi nhuận của doanh nghiệp. 

C. mức độ thực hiện pháp luật của doanh nghiệp. 

D. mức độ đầu tư của doanh nghiệp. 

Câu 37. Sau khi nghỉ chế độ thai sản 6 tháng , chị T bị cơ quan A ra quyết định buộc thôi việc. 

Chị T cần căn cứ vào quyền nào của công dân để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình? 

A. Quyền tự do ngôn luận. 



B. Quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 

C. Quyền tố cáo. 

D. Quyền khiếu nại.  

Câu 38. Bạn H là người dân tộc thiểu số, trong kì thi tốt nghiệp THPT quốc gia H được cộng điểm 

ưu tiên. Điều này thể hiện  

A. quyền bình đẳng về cơ hội học tập của công dân. 

B. bất bình đẳng trong giáo dục. 

C. định hướng đổi mới giáo dục. 

D. chủ trương phát triển giáo dục. 

Câu 39. Quyền tự do kinh doanh của công dân có nghĩa là mọi công dân 

A. khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền hoạt động kinh doanh. 

B. được tự do kinh doanh bất cứ ngành nghề nào. 

C. đều có quyền thành lập doanh nghiệp theo sở thích của mình. 

D. khi kinh doanh thì phải thực hiện nghĩa vụ như nhau. 

Câu 40. Pháp lệnh phòng, chống ma túy là văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực  

A. kinh doanh.           

B. xã hội.                       

C. văn hóa.              

D. an ninh, quốc phòng. 
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