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SỞ GD & ĐT BẮC NINH 

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ 

 

 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT 2021 LẦN 2 

NĂM HỌC 2020 -2021 

Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

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

 

Câu 1: Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào dưới đây? 

A. Quy luật cạnh tranh.  

B. Quy luật cung -cầu.  

C. Quy luật kinh tế.  

D. Quy luật giá trị. 

Câu 2: “Vợ chồng bình đẳng với nhau, có nghĩa vụ và quyền ngang nhau vềmọi mặt trong gia 

đình”(Điều 19.  Bình  dẳng  về quyền và nghĩa vụ giữa  vợ,  chồng,  Luật hôn nhân và gia đình 

năm 2000 sửa đổi,  bổ sung năm 2010) thể hiện đặc trưng nào của pháp luật? 

A. Tính quy phạm phổ biến. 

B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 

C. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

D. Tính ý chí và kháchquan. 

Câu 3: Bà L bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ra quyết định buộc tháo dỡ công trình xây dựng 

nhà ở. Khi cho rẳng quyết định xây dựng trên là trái pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp 

pháp của mình, bà L cần làm đơn gì và gửi đến chủ thể nào dưới đây cho đúng pháp luật? 

A. Đơn tố cáo, gửi Thanh tra xây dựng huyện. 

B. Đơn tố cáo, gửi cơ quan công an phường, nơi có công trình bị tháo dỡ. 

C. Đơn khiếu nại, gửi tới Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. 

D. Đơn khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện. 

Câu 4: Trường hợp thực hiện bầu cử nào sau đây đúng với quy định của pháp luật? 

A. Không tự viết được, nhờ người viết phiếu bầu và tự bỏ vào hòm phiếu kín. 

B. Vận động bạn bè, người thân bỏ phiếu cho một người. 

C. Mang phiếu về nhà, suy nghĩ rồi quay lại điểm bầu cử để bỏ phiếu. 

D. Cha Mẹ nhờ con đã thành niên đi bỏ phiếu bầu cửhộ. 

Câu 5: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định về việc luân chuyển một số cán bộ từ các cơ 

sở về tăng cường cho Ủy ban nhân dân các huyện miền núi. Trong trường hợp này, Chủ tịch 

UBND tỉnh đã 

A. Thi hành PL. 
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B. Áp dụng PL 

C. Tuân thủ PL. 

D. sử dụng PL. 

Câu 6: Vốn có tình cảm với anh M nhưng không được đáp lại, nên khi nhìn thấy ảnh của anh M 

chụp thân thiết với chị N, chị Đ rất khó chịu. Chị Đ đã nhờ chị P lấy ảnh của N ghép với ảnh của 

anh T rồi tung lên mạng xã hội. Do quá ghen tức khi xem ảnh của anh T đang đứng ôm bạn gái 

mình là N, nên anh M đã rủ thêm S và G chặn đường để dọa nạt, hành hung gây thương tích cho 

anh T. Những ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của 

công dân? 

A. Chị Đ, chị P, anh M,S, G. 

B. Anh T, M, S và G. 

C. Chị P và chị Đ. 

D. Chị P và chị N. 

Câu 7: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào dưới đây? 

A. Lao động xã hội của người sản xuất. 

B. Giá trị sử dụng của hàng hóa. 

C. Giá trị số lượng,chất lượng. 

D. Giá trị trao đổi của hàng hóa. 

Câu 8: Hình thức chịu trách nhiệm kỷ luật nào không đúng đối với cán bộ, công chức, viên chức 

vi phạm kỷ luật? 

A. Khiển trách,cảnh cáo. 

B. Xử phạt tiền, nhắc nhở không tái phạm. 

C. Chuyển công tác khác. 

D. Hạ bật lương hay buộc thôi việc. 

Câu 9: Giá trị xã hội của hàng hóa được xác định bởi 

A. Thời gian lao động hao phí bình quân của mọi người sản xuất hàng hóa. 

B. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa. 

C. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra nhiều hàng hóa tốt nhất. 

D. Thời gian lao động cá biệt của người sản xuất ra hàng hóa tốt nhất. 

Câu 10: Cơ quan nào có quyền hủy việc kết hôn trái pháp luật? 

A. Viện Kiểm sát nhân dân. 

B. Tòa án nhân dân. 

C. Ủy ban nhân dân. 
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D. Công an nhân dân. 

Câu  11: Ông S đề nghị chính quyền xã giải thích về việc làm đường giao thông kém chất lượng 

ở địa phương mình. Ông S đang thực hiện cơ chế dân chủ nào? 

A. Dân biết. 

B. Dân kiểm tra. 

C. Dân bàn. 

D. Dân làm. 

Câu 12: Vì chị H thường xuyên bị ông M lãnh đạo cơ quan nhắc nhở về việc chị thường xuyên đi 

làm muộn, nên anh P chồng chị là phóng viên đã viết bài đăng báo xuyên tạc việc con trai ông M 

là anh Y có hành vi cung cấp khẩu trang y tế không rõ nguồn gốc. Ông M nhờ chị T là chủ tịch 

công đoàn khuyên vợ chồng chị H nên cải chính nội dung bài báo đó nhưng chị H từ chối. Vì thế 

ông M không cho chị phát biểu ý kiến trong nhiều cuộc họp sau này. Những ai dưới đây chưa 

tuân thủ pháp luật? 

A. Anh P, ông M và chị H. 

B. Anh P và ông M. 

C. Ông M và chị H. 

D. Anh P, ông M và anh Y. 

Câu 13: Vợ, chồng chung thủy, yêu thương, tôn trọng, giữ gìn nhân phẩm, danh dự, uy tín của 

nhau, tạo mọi điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là bình đẳng 

A. về quyền giữa vợ và chồng. 

B. trong quan hệ nhân thân của vợ,chồng. 

C. về nghĩa vụ giữa vợ và chồng. 

D. trong quan hệ tài sản của vợ,chồng. 

Câu 14: Bộ luật Lao động qui định Nhà nước Việt Nam có chính sách ưu đãi gì đối với doanh 

nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ? 

A. Miễn thuế, giảm thuế cho doanh nghiệp. 

B. Xây dựng khu nhà trọ miễn phí cho công nhân nữ. 

C. Xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo cho con của công nhân nữ. 

D. Đào tạo nghề miễn phí cho lao động nữ 

Câu 15: Hành vi nào dưới đây bị truy cứu trách nhiệm trách nhiệm hành chính? 

A. Sản xuất hàng giả trị giá 10 triệu đồng. 

B. Giết người, cướp của, phi tan xác. 

C. Bóc lột sức lao động của nhân viên. 

D. Lấn chiếm đất ở nhà hàng xóm. 
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Câu 16: Trong thời hạn bao lâu kể từ khi nhận được đề nghị xét phê chuẩn bắt người khẩn cấp, 

Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc không phêchuẩn? 

A. 24 giờ. 

B. 10 giờ. 

C. 12 giờ. 

D. 18 giờ. 

Câu 17: Gia đình bác A đào ao thả cá đã đào được chiếc bình cổ quý. Bác đã cất giữ cẩn thận và 

để trang nghiêm trong tủ kính cho mọi người đến chiêm ngưỡng. Trên tủ kính nhà bác có để một 

chiếc tivi, một dàn âm thanh và một chiếc lọ hoa. Những đồ vật nào dưới đây trong nhà bác A 

được coi là hàng hóa? 

A. Chiếc bình cổ, tivi, dàn âm thanh, lọ hoa.  

B. Tủ kính, tivi, chiếc bình cổ. 

C. Tủ kính, tivi, dàn âm thanh,lọ hoa. 

D. Dàn âm thanh, lọ hoa, tủ kính. 

Câu 18: Khi nào công dân bị xem xét về độ tuổi, trạng thái tâm lí, lỗi, động cơ, mục đích, hậu 

quả, mức độ nguy hiểm của hành vi? 

A. Khi thực hiện pháp luật. 

B. Khi làm nhân chứng. 

C. Khi vi phạm pháp luật. 

D. Khi tham gia pháp luật. 

Câu  19: Hành vi nào dưới đây không  xâm  phạm đến  quyền được  pháp  luật  bảo  hộ về nhân  

phẩm và danh dự của công dân? 

A. Tung tin xấu về người khác. 

B. Đặt điều, nói xấu người khác. 

C. Phản bác ý kiến của người khác. 

D. Xúc phạm người khác để hạ uy tín. 

Câu 20: Tự ý bắt, giam, giữ người vì những lí do không chính đáng là hành vi vi phạm quyền 

nào dưới đây của công dân? 

A. Bảo đảm an toàn sức khỏe. 

B. Đảm bảo cuộc sống tự do. 

C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở. 

D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 21: Ông A làm việc trong công ty X, địa điểm huyện B. Ông A muốn gửi đơn tố cáo kế toán 

của công ty có hành vi tham nhũng. Ông A cần gửi đơn tố cáo đến ai? 
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A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện B. 

B. Uỷ ban Mặt trận tổ quốc huyện B. 

C. Hội đồng nhân dân huyện B. 

D. Công an huyện B. 

Câu 22: Một tổ bầu cử ở xã X khi tiến hành bầu cử đã để hòm phiếu không có nắp để cử tri bỏ 

phiếu cho tiện. Việc làm của họ đã vi phạm nguyên tắc nào trong bầu cử? 

A. Nguyên tắc trực tiếp. 

B. Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu. 

C. Nguyên tắc bình đẳng. 

D. Nguyên tắc bỏ phiếu kín. 

Câu 23: Trường hợp nào sau đây nói về quyền của công dân trước pháp luật? 

A.Bạn A chấp hành luật giao thông. 

B.Bạn A được nhận học bổng khi học giỏi. 

C.Bạn A đóng thuế theo luậtđịnh. 

D.Người Úc cư trú tại Việt Nam phải tuân theo pháp luật ViệtNam. 

Câu 24: Những người có hành vi không đúng quy định của pháp luật sẽ bị cơ quan có thẩm 

quyền áp dụng các biện pháp cần thiết để buộc họ phải tuân theo. Điều này thể hiện đặc trưng 

nào dưới đây của pháp luật? 

A. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 

B. Chịu trách nhiệm pháp lý. 

C. Tính quy phạm phổ biến. 

D. Khả năng đảm bảo thi hành cao 

Câu 25: Tôn giáo nào dưới đây không được pháp luật Việt Nam bảo hộ? 

A. Đạo cao đài. 

B. Đạo Hồ Chí Minh. 

C. Đạo phật. 

D. Đạo Thiên chúa. 

Câu 26: 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 quy phạm phổ biến. 

B. Tính quan hệ giữa pháp luật với xã hội. 

C. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 
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D. Tính quan hệ giữa pháp luật với đạo đức. 

Câu 27: Do ghen tuông, D lén mở điện thoại của H ra xem và pháthiện có nhắn tin hẹn gặp với 

một bạn nữ tên X đang học lớp 11. D bực tức, bỏ về nhà và gọi điện thoại cho Q bạn học cùng 

lớp. Khi thấy X đến nhà vệ sinh, D và Q đã viện cớ bị đau bụng xin thầy giáo ra ngoài. Gặp X, D 

và Q lao vào tát, giật tóc và dùng dao đe dọa X. Những ai sau đây vi phạm đến quyền được pháp 

luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 

A. D và Q. 

B. H và X. 

C. Chỉ mình D. 

D. D và H. 

Câu 28: Khi đạo đức trở thành nội dung của quy phạm pháp luật thì các giá trị đạo đức được nhà 

nước bảo đảm thực hiện bằng 

A. lương tâm của mỗicá nhân. 

B. niềm tin của mọi người trong xã hội. 

C. sức mạnh quyền lực của nhà nước 

D. sức ép của dư luận xã hội. 

Câu 29: Việc nhà nước lấy ý kiến của nhân dân trong dự thảo Hiến pháp năm 2013 là thực hiện 

quyền nào dướiđây? 

A. Quyền tự dongôn luận. 

B. Quyền đóng góp ý kiến. 

C. Quyền kiểm tra giám sát. 

D. Quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội. 

Câu 30: Việc nhà nước có chính sách học bổng và ưu tiên học sinh người dân tộc thiểu số vào 

các trường chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là nhằm thực hiện quyền bình đẳng giữa các 

A. công dân. 

B. giới tính. 

C. dân tộc. 

D. vùng miền. 

Câu 31: Mối quan hệ của pháp luật đối với đạo đức biểu hiện như thế nào? 

A. Pháp luật là điều kiện để bảo vệ đạo đức. 

B. Pháp luật là phương tiện để bảo vệ đạo đức. 

C. Pháp luật là cách thức để bảo vệ đạo đức. 

D. Pháp luật là một phương tiện đặc thù để thể hiện và bảo vệ các giá trị đạo đức. 
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Câu 32: Ở phạm vi cơ sở, xây dựng hương ước, qui ước của địa phương là 

A. những việc phải được thông báo để dân biết và thực hiện. 

B. những việc nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra. 

C. những việc dân bàn và quyết định trực tiếp. 

D. những việc dân được thảo luận trước khi chính quyền quyết định. 

Câu 33: Là người kinh doanh, ông A luôn áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Vậy, 

ông A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

A. Thi hành pháp luật. 

B. Áp dụng pháp luật. 

C. Tôn trọng pháp luật.  

D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 34: Bắt người khi có căn cứ để cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất 

nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc 

A. Bắt người trong trường hợp không khẩn cấp. 

B. Bắt người phạm tội quả tang. 

C. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp. 

D. Bắt người đang bị truy nã. 

Câu  35: Qua kiểm tra việc buôn bán của các hộ gia đình trong dịp tết nguyên đán, đội quản lí thị 

trường N đã lập biên bản xử phạt một số hộ do kinh doanh nhiều mặt hàng không có trong giấy 

phép. Bà M đã đưa phong bì cho đội trưởng K để không phải lập biên bản bị phạt. Anh C trong 

đội nhìn thấy nhưng cũng lờ đi. Bà M đã thực hiện không đúng hình thức thực hiện pháp luật nào 

dướiđây? 

A. Thi hành pháp luật và tuân thủ pháp luật.           

B. Thi hành pháp luật và sử dụng pháp luật. 

C. Tuân thủ pháp luật và sử dụng pháp luật. 

D. Tuân thủ pháp luật và áp dụng pháp luật. 

Câu 36: Độ tuổi nào phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc 

phạm tội đặc biệt nghiêm trọng? 

A. Đủ10 đến dưới 12 tuổi. 

B. Đủ 12 đến dưới 14 tuổi. 

C. Đủ 8 đến dưới 10 tuổi. 

D. Đủ 14 đến dưới 16 tuổi. 

Câu 37: Trong cuộc họp của tổ dân phố, bà H phản ánh nhà ông P lôi kéo người dân theo đạo 

Hội thánh đức chúa trời, phá bỏ bàn thờ tổ tiên, hàng sáng tụ tập tại nhà ông P để nghe giảng 
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kinh là trái pháp luật. Ông X cắt ngang lời bà H: Đó là quyền tự do tôn giáo, việc của người ta bà 

nói làm gì. Bà V chen vào: Xã ta đã nhiều tôn giáo rồi, cần gì phải thêm tôn giáo nào nữa. Những 

ai hiểu sai về quyền bình đẳng giữa các tôn giáo? 

A. BàH. 

B. Bà V,ông X. 

C. Ông X. 

D. Bà H, bà V. 

Câu 38: Bức xúc vì vợ mình là chị C bị công ty X sa thải do chị có tiếp xúc với người đi từ vùng 

dịch về nên phải cách ly y tế 14 ngày, anh B đã đến gặp ông A là giám đốc công ty X để hỏi thì 

bị bà P là phó giám đốc chửi bới, nói những lời bịa đặt xúc phạm đến danh dự chị C. Không 

những vậy anh B còn bị ông H và G là bảo vệ công ty đánh đập. Những ai dưới đây phải chịu 

trách nhiệm pháp lý? 

A. Ông A, G và C. 

B. Ông G, A và bàP. 

C. Ông H, G và B. 

D. Bà P, ông H, G và ông A. 

Câu 39: Thời gian gần đây các tàu chở dầu của Việt Nam liên tục bị cướp biển vùng Malacca tấn 

công. Nếu những vụ này được đem ra xét xử thì những tên cướp biển này vi phạm pháp luật gì 

của Việt Nam? 

A. Vi phạm kỷ luật. 

B. Vi phạm dân sự. 

C. Vi phạm hành chính.  

D. Vi phạm hìnhsự. 

Câu 40: Trong quan hệ lao động cụ thể, quyền bình đẳng của công dân được thực hiện thông qua 

A. hợp đồng lao động. 

B. tự do tìm việclàm. 

C. người lao động. 

D. người sử dụng lao động. 

-HẾT- 
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA MÔN GDCD LẦN 2 

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ – BẮC NINH 

NĂM HỌC 2020-2021 

MÃ ĐỀ: 132 

Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án Câu Đáp án 

41 D 51 B 61 D 71 D 

42 A 52 B 62 D 72 C 

43 C 53 B 63 B 73 A 

44 A 54 A 64 A 74 C 

45 B 55 A 65 B 75 A 

46 C 56 C 66 A 76 D 

47 D 57 C 67 A 77 B 

48 B 58 C 68 C 78 D 

49 B 59 C 69 D 79 D 

50 B 60 D 70 C 80 A 
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