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SỞ GD-ĐT BẮC NINH 

TRƯỜNG THPT QUẾ VÕ 1 

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

ĐỀ  KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LẦN 2 - NĂM HỌC 2020-2021 

BÀI THI: KHOA HỌC XÃ HỘI 

MÔN: GDCD 12 

(Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề) 

ĐỀ CHÍNH THỨC 

Đề gồm có 4 trang, 40 câu 

Mã đề: 225 

 

 

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu) 

Họ tên thí sinh:............................................................SBD:................................................ ............... 

 

Câu 81: Điểm cộng ưu tiên tuyển sinh vào đại học năm 2020 đối với KV1 là? 

 A. 0,5 điểm. B. 1 điểm. C. 0,75 điểm. D. 0,25 điểm. 

Câu 82: Các dân tộc sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam đều có đại biểu của mình trong hệ thống các cơ 

quan nhà nước là biểu hiện các dân tộc được bình đẳng về nội dung nào dưới đây?  

 A. Bình đẳng về văn hóa. B. Bình đẳng về kinh tế. 

 C. Bình đẳng về giáo dục. D. Bình đẳng về chính trị. 

Câu 83: Giá trị công bằng, bình đẳng của pháp luật được thể hiện rõ nhất ở đặc trưng nào dưới đây?  

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

 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. D. Tính quy định phổ biến. 

Câu 84: Điểm cộng ưu tiên tuyển sinh vào đại học năm 2020 đối với KV2-TP là? 

 A. 1 điểm. B. 0,5 điểm. C. 0,25 điểm. D. 0,75 điểm. 

Câu 85: Theo luật lao động năm 2020, người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn phải báo với người sử dụng lao động ít nhất là? 

 A. 30 ngày. B. 60 ngày. C. 45 ngày. D. 15 ngày. 

Câu 86: Doanh nghiệp T ký hợp đồng lao động với chị C trong thời gian một năm, nhưng chị C mới làm 

việc được 6 tháng thì cơ quan T đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Việc đơn phương chấm dứt 

hợp đồng lao động với chị C của cơ quan T đã vi phạm về 

 A. bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 

 B. bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động. 

 C. bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. 

 D. bình đẳng về sử dụng lao động. 

Câu 87: Theo quy định của pháp luật, thi hành pháp luật là các cá nhân, tổ chức chủ động làm những gì 

mà pháp luật 

 A. quy định phải làm. B. cho phép làm. 

 C. khuyến khích làm. D. không được làm. 

Câu 88: Phát hiện cán bộ xã X là ông S đã làm giả giấy tờ chiếm đoạt 200 triệu đồng tiền ủng hộ đồng 

bào miền Trung bị lũ lụt, ông D làm đơn tố cáo đúng sự thật những gì ông phát hiện để gửi cơ quan chức 

năng. Lãnh đạo cơ quan chức năng là anh V đã phân công anh N đến xã X xác minh thông tin đơn tố cáo 

này. Muốn giúp chồng thoát tội, vợ ông S là bà B đưa 30 triệu đồng nhằm hối lộ anh N nhưng bị anh N từ 

chối. Sau đó, anh N kết luận nội dung đơn tố cáo của ông D là đúng sự thật. Những ai sau đây đã thi hành 

pháp luật? 

 A. Ông D, anh V và bà B B. Ông D, anh N và anh V. 

 C. Anh V, anh N và bà B. D. Ông D, ông S và anh V. 

Câu 89: Quyền tự do kinh doanh của công dân được quy định tại điều bao nhiêu của hiến pháp 2013?  

 A. Điều 16. B. Điều 6. C. Điều 33. D. Điều 20. 

Câu 90: Anh M và chị H là hai vợ chồng cùng làm việc trong công ty Z. Vì con hay đau ốm, anh M đã 

yêu cầu chị H nghỉ việc chăm con và lo cho gia đình. Chị M cho rằng con là trách nhiệm cả 2 vợ chồng 

nên bảo chồng cùng thay nhau xin nghỉ để chăm sóc con và chị không muốn nghỉ việc. Nghe con dâu nói 
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vậy, bà K là mẹ anh M đã nhờ Giám đốc công ty Z buộc phải sa thải chị H và được giám đốc chấp thuận. 

Những ai dưới đây vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Chị H và giám đốc công ty Z. B. Anh M và giám đốc công ty Z. 

 C. Bà K và Giám đốc công ty Z. D. Bà K và anh M. 

Câu 91: Pháp luật quy định như thế nào về chế độ thai sản đối với phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội trong 

trường hợp con được 0 ngày tuổi thì mất? 

 A. Ba tháng. B. Sáu tháng. C. Năm tháng. D. Bốn tháng. 

Câu 92: Pháp luật quy định như thế nào về chế độ thai sản đối với phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội trong 

trường hợp con được hai tháng rưỡi tuổi thì mất?  

 A. Ba tháng. B. Năm tháng. C. Bốn tháng. D. Ba tháng rưỡi. 

Câu 93: Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh được Liên Hợp Quốc công nhận do quốc gia nào đề 

xuất? 

 A. Việt Nam. B. Trung Quốc. C. Mĩ. D. Nhật Bản. 

Câu 94: Theo quy định của pháp luật, nội dung của văn bản pháp luật do cơ quan cấp dưới ban hành 

không được trái với các văn bản do cơ quan cấp trên ban hành và không được trái với Hiến pháp là thể 

hiện đặc trưng nào dưới đây? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật. 

 B. Tính quy phạm phổ biến của pháp luật. 

 C. Tính xác định chặt chẽ về nội dung của pháp luật. 

 D. Tính quyền lực, bắt buộc chung của pháp luật. 

Câu 95: Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp năm 2021 diễn ra vào ngày tháng nào?  

 A. 22/05/2021. B. 21/05/2021. C. 23/05/2021. D. 24/05/2021. 

Câu 96: Bạn K (lớp 12) bị ốm phải đi bệnh viện điều trị dài ngày. Gia đình K làm đơn xin bảo lưu kết 

quả học tập một năm. Hiệu trưởng nhà trường ra quyết định cho K nghỉ học theo nguyện vọng của gia 

đình. Vậy hiệu trưởng nhà trường đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

 A. Áp dụng pháp luật B. Sử dụng pháp luật. 

 C. Phổ biến pháp luật. D. Tuân thủ pháp luật. 

Câu 97: Theo luật lao động năm 2020, người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

đối với hợp đồng lao động 12 tháng phải báo với người sử dụng lao động ít nhất là? 

 A. 30 ngày. B. 45 ngày. C. 60 ngày. D. 15 ngày. 

Câu 98: Đại hội Đảng toàn quốc diễn ra năm 2021 là lần thứ bao nhiêu?  

 A. Lần thứ 11. B. Lần thứ 12. C. Lần thứ 14. D. Lần thứ 13. 

Câu 99: Nghi ngờ chị S lấy trộm máy tính của mình nên anh C cùng anh A đã dùng hung khí đánh làm 

chị S bị chấn thương nặng. Nhận được tin báo, trưởng công an phường là ông Q triệu tập anh A và anh C 

về trụ sở công an phường để lấy lời khai, nhưng sau đó do nhận được từ anh A và C 20 triệu đồng nên 

ông Q đã không lập biên bản A và C. Phát hiện ra điều này, ông V là bố của chị S đã làm đơn tố cáo ông 

Q. Những ai sau đây không vi phạm pháp luật hình sự? 

 A. Chị  S và ông V 

 B. Chị S, ông V và ông Q 

 C. Ông V và ông Q 

 D. Anh C, anh A và ông Q 

Câu 100: Quốc Hội khóa XIV ở nước ta có tổng số bao nhiêu Đại biểu là nữ? 

 A. 134. B. 133. C. 131. D. 132. 

Câu 101: Mọi công dân 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 là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

 A. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. B. Bình đẳng trước pháp luật. 

 C. Bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. D. Bình đẳng về quyền con người. 

Câu 102: Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh được Liên Hợp Quốc công nhận là ngày nào sau đây?  

 A. 28/12/2020. B. 27/12/2020. C. 26/12/2020. D. 25/12/2020. 
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Câu 103: Theo quy định của pháp luật, việc anh A bị xử phạt hành chính vì mở cơ sở kinh doanh nhưng 

không nộp thuế đầy đủ cho nhà nước là thể hiện tính 

 A. xác định chặt chẽ về nội dung của pháp luật. 

 B. quy phạm phổ biến của pháp luật. 

 C. xác định chặt chẽ về mặt hình thức của pháp luật. 

 D. quyền lực, bắt buộc chung của pháp luật. 

Câu 104: Quốc Hội khóa XIV ở nước ta có tổng số bao nhiêu Đại biểu? 

 A. 493. B. 494. C. 492. D. 495. 

Câu 105: Nhờ chị K có hiểu biết về pháp luật nên tranh chấp đất đai giữa gia đình chị và gia đình anh H 

đã được giải quyết ổn thỏa.Trường hợp này cho thấy pháp luật đã thể hiện vai trò nào dưới đây? 

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

 B. Bảo vệ quyền dân chủ của công dân. 

 C. Bảo vệ quyền tham gia xã hội của công dân. 

 D. Bảo vệ quyền tự do của công dân. 

Câu 106: Thái độ của người biết hành vi của mình sai, trái pháp luật, có thể gây hậu quả không tốt mà 

vẫn cố ý làm là dấu hiệu nào dưới đây của vi phạm pháp luật? 

 A. Hành vi trái pháp luật hành động. B. Người có năng lực trách nhiệm pháp lí. 

 C. Người vi phạm pháp luật phải có lỗi. D. Hành vi trái pháp luật không hành động. 

Câu 107: Pháp luật quy định như thế nào về chế độ thai sản đối với phụ nữ tham gia bảo hiểm xã hội 

trong trường hợp con được ba tháng rưỡi tuổi thì mất?  

 A. Hai tháng. B. Không được nghỉ. 

 C. Ba tháng. D. Hai tháng rưỡi. 

Câu 108: Pháp luật quy định các mức thuế khác nhau đối với các doanh nghiệp, căn cứ vào 

 A. thời gian kinh doanh của doanh nghiệp. 

 B. khả năng kinh doanh của doanh nghiệp. 

 C. ngành, nghề, lĩnh vực và địa bàn kinh doanh. 

 D. uy tín của người đứng đầu doanh nghiệp. 

Câu 109: Theo quy định của pháp luật, chủ thể của hợp đồng lao động bao gồm? 

 A. người lao động và người sử dụng lao động. 

 B. người lao động và đại diện người lao động. 

 C. đại diện người lao động và người sử dụng lao động. 

 D. đại diện người lao động và công đoàn. 

Câu 110: Chị T và chị D cùng đem hồ sơ nộp vào công ty Z để xin việc. Vì muốn có việc làm nhanh nên 

chị D đã đưa cho anh K bảo vệ công ty năm triệu đồng nhờ gửi hồ sơ. Sau khi nhận tiền của chị D, anh K 

đã đưa cho anh P ba triệu đồng nhờ duyệt hồ sơ của chị D nên được anh P đồng ý và đã duyệt hồ sơ của 

chị D và nhận chị vào làm việc cho công ty. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung cơ bản của pháp luật 

về lĩnh vực lao động? 

 A. Chị T, chị D, và anh K. B. Chị T, chị D và anh P. 

 C. Anh K và anh P. D. Chị D, anh K và anh P. 

Câu 111: Theo quy định của pháp luật, các dân tộc đều có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình cùng 

tiếng phổ thông là biểu hiện các dân tộc bình đẳng về 

 A. giáo dục. B. kinh tế. C. văn hóa. D. chính trị. 

Câu 112: Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về tội rất nghiêm trọng do cố ý 

hoặc đặc biệt nghiêm trọng? 

 A. Đủ 16 đến dưới 18. B. Đủ 12 đến dưới 14. 

 C. Đủ 14 đến dưới 16. D. Đủ 14 đến dưới 18. 

Câu 113: Ông Z đã có giấy phép kinh doanh dịch vụ vận tải, thấy việc kinh doanh thuận lợi nên ông Z 

làm hồ sơ xin đăng ký kinh doanh dịch vụ vận tải ở hai địa điểm khác. Vậy ông Z đã sử dụng quyền nào 

sau đây trong nội dung bình trong kinh doanh?  

 A. Tự chủ đăng kí kinh doanh. B. Chủ động nghĩa vụ  kinh doanh 

 C. Lựa chọn hình thức kinh doanh. D. Chủ động mở rộng quy mô. 
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Câu 114: Theo luật lao động năm 2020, người lao động muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

đối với hợp đồng lao động dưới 12 tháng phải báo với người sử dụng lao động ít nhất là? 

 A. 30 ngày. B. 3 ngày. C. 14 ngày. D. 7 ngày. 

Câu 115: Trên cùng một địa bàn, chị X và chị Y đều kinh doanh xăng dầu và đều chưa trang bị đầy đủ 

thiết bị phòng, chống cháy nổ theo đúng quy định. Trong một lần kiểm tra, phát hiện sự việc trên nhưng 

ông Z là cán bộ có thầm quyền chỉ lập biên bản xử phạt chị X mà bỏ qua lỗi của chị Y vì chị Y là em họ 

của ông. Biết chuyện, em trai chị X là anh A làm nghề tự do đã bịa đặt việc chị Y bán xăng kém chất 

lượng khiến lượng khách hàng của chị Y giảm sút. Những ai sau đây vi phạm quyền bình đẳng trong kinh 

doanh? 

 A. Chị X, chị Y và ông Z. B. Chị X, ông Z và anh A. 

 C. Chị Y, chị X và anh A. D. Chị Y, ông Z và anh A. 

Câu 116: Theo quy định của pháp luật, hành vi vi phạm pháp luật xâm phạm các quan hệ lao động, công 

vụ nhà nước do pháp luật lao động và pháp luật hành chính bảo vệ là vi phạm ?  

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

Câu 117: Chị M là nhân viên công ty S, chị đã tiết lộ định hướng chiến lược và kế hoạch kinh doanh của 

công ty cho công ty khác và gây tổn thất nghiêm trọng về tài sản. Chị M phải chịu trách nhiệm pháp lí 

nào dưới đây? 

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

 C. Dân sự và hành chính. D. Kỉ luật và hình sự. 

Câu 118: Quốc Hội khóa XIV ở nước ta có tổng số bao nhiêu Đại biểu là người dân tộc thiểu số? 

 A. 85. B. 86. C. 84. D. 83. 

Câu 119: Mọi người đều có quyền làm việc, tự do lựa chọn việc làm và nghề nghiệp phù hợp với khả 

năng của mình mà không bị phân biệt đối xử về giới tính, dân tộc, tín ngưỡng , tôn giáo, nguồn gốc gia 

đình thành phần kinh tế là nội dung công dân bình đẳng?  

 A. trong giao kết hợp đồng lao động. B. giữa lao động nam và lao động nữ. 

 C. trong tự chủ trong đăng kí kinh doanh. D. trong thực hiện quyền lao động. 

Câu 120: Anh K kí hợp đồng thuê cửa hàng của ông Y để kinh doanh với thời hạn 2 năm. Trong thời 

gian đó, phát hiện ông Y là người nghiện ma túy và thường xuyên sử dụng ma túy trái phép, anh K đã làm 

đơn tố cáo ông Y với công an. Biết anh K là người tố cáo mình, ông Y đơn phương chấm dứt hợp đồng, 

trả lại tiền thuê cửa hàng cho anh K và đuổi anh ra khỏi nhà mà không thông báo trước. Ông Y đã vi 

phạm pháp luật nào sau đây? 

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

 C. Hình sự và hành chính. D. Hành chính và kỉ luật. 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 

 


