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Câu 81. Công dân có thể học bằng nhiều hình thức khác nhau và học ở các loại hình trường, lớp khác nhau 
là biểu hiện của quyền 
 A. học thường xuyên, học suốt đời B. tự do học tập 

 C. bình đẳng về trách nhiệm học tập D. học bất cứ nơi nào 

Câu 82. Quyền khiếu nại, tố cáo là công cụ để nhân dân thực hiện hình thức dân chủ 
 A. gián tiếp  B. trực tiếp C. tập trung D. đại diện 

Câu 83. Nội dung nào dưới đây không thể hiện quyền học tập của công dân? 
 A. Quyền sáng tạo của công dân B. Học tập suốt đời 

 C. Học không hạn chế D. Học bất cứ nghành nghề nào 

Câu 84. Việc kiểm soát thư tín, điện thoại, điện tín của người khác chỉ được thực hiện theo  
 A. đề xuất của người gửi. B. yêu cầu của bưu điện. 

 C. quy định của pháp luật. D. kiến nghị của người nhận. 

Câu 85. Việc công dân viết bài đăng báo, bày tỏ quan điểm của mình phê phán cái xấu, đồng tình với cái tốt 
là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân? 
 A. Quyền tự do ngôn luận B. Quyền tự do tư tưởng 

 C. Quyền tham gia ý kiến D. Quyền tự do báo chí 

Câu 86. Trong quá trình thực hiện chủ trương của Nhà nước về giải phóng mặt bằng, gia đình ông N phát 
hiện quá trình đền bù của cán bộ địa phương cho nhà mình không đúng như quy định. Gia đình ông N cần 
làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình? 
 A. Đơn trình bày. B. Làm đơn khiếu nại. 

 C. Đơn phản đối. D. Làm đơn kêu cứu. 

Câu 87. Quyền nào dưới đây là quyền dân chủ của công dân? 
 A. Quyền bầu cử B. Quyền tự do ngôn luận 

 C. Quyền học tập D. Quyền sáng tạo 

Câu 88. Chị H tốt nghiệp THPT nhưng không có điều kiện học tiếp, nên chị đã đi làm công nhân để kiếm 
tiền. Một thời gian sau khi có điều kiện chị đã tham gia các lớp học ban đêm để nâng cao trình độ. Trong 
trường hợp này chị H đã thực hiện quyền gì ? 
 A. Bình đẳng về cơ hội học tập.  B. Học từ thấp đến cao. 

 C. Quyền học không hạn chế. D. Học thường xuyên, học suốt đời. 

Câu 89. Nhà nước cho người nghèo vay vốn ưu đãi để kinh doanh là thực hiện nội dung cơ bản của pháp 
luật về phát triển các lĩnh vực 
 A. công vụ B. hành chính C. xã hội  D. văn hóa 

Câu 90. Mỗi cử tri đều có một lá phiếu với giá trị ngang nhau là thể hiện nguyên tắc bầu cử nào dưới đây? 
 A. Tập trung. B. Tự quyết.  C. Phổ thông.  D. Bình đẳng.  

Câu 91. Công dân được tự do nghiên cứu khoa học để đưa ra các phát minh, sáng chế là thực hiện quyền 
 A. thẩm định.   B. đàm phán.  C. đối thoại. D. sáng tạo.  
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Câu 92. Nghi ngờ con trai mình sang nhà ông H để cá độ bóng đá, ông K đã tự ý xông vào nhà ông H để tìm 
con. Ông K đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 
 A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự B. Bất khả xâm phạm về chổ ở 

 C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe D. Bất khả xâm phạm về thân thể 

Câu 93. Công dân thảo luận biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là thực 
hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi 
 A. địa phương. B. cả nước. C. khu vực. D. cơ sở. 

Câu 94. Theo Luật tố cáo của nước ta, ai là người có quyền tố cáo? 
 A. Tổ chức chính trị, xã hội B. Tổ chức kinh tế 

 C. Chỉ có công dân D. Đơn vị vũ trang nhân dân 

Câu 95. Sau khi biết ông N được cấp chứng nhận bản quyền sáng chế máy bóc tách vỏ lạc, anh M đã bí mật 
sao chép, tự nhận mình là người tạo nên mẫu thiết kế và sản xuất ra máy đó rồi bán cho người tiêu dùng. 
Anh M đã vi phạm quyền sáng tạo cùa công dân ở nội dung nào sau đây? 
 A. Nâng cấp sản phẩm. B. Chuyển giao kĩ thuật. 

 C. ứng dụng công nghệ. D. Quyền tác giả. 

Câu 96. Con gái chị X 8 tuổi bị một thanh niên gần nhà cưỡng bức. Trong trường hợp này, chị X và gia đình 
nên làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình? 
 A. Viết tâm thư B. Đăng lên mạng xã hội 

 C. Tố cáo D. Khiếu nại 

Câu 97. Mặc dù ông H có tên trong danh sách họp bàn về phương án giải phóng mặt bằng thôn A nhưng vì 
thường xuyên có ý kiến trái chiều nên chủ tịch xã đã cố ý không gửi giấy mời cho ông. Thấy vợ có giấy mời 
họp và được chỉ định thay mặt cho hội phụ nữ xã đề xuất về các khoản đóng góp, ông H càng bức xúc nên 
muốn vợ phải ở nhà. Vì bị chồng đe dọa sẽ li hôn nếu vợ không chịu nghe lời, chị H buộc lòng phải nghỉ 
họp. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân? 
 A. Chủ tịch xã và vợ chồng ông H. B. Vợ chồng ông H 

 C. Chủ tịch xã và ông H.  D. Vợ ông H và chủ tịch xã. 

Câu 98. Được chị M là đồng nghiệp cho biết việc chị N là kế toán đã lập hồ sơ khống rút hai trăm triệu đồng 
của cơ quan sở X, chị K đã đe dọa chị N, buộc chị phải chia cho mình một nửa số tiền đó. Biết chuyện, ông 
G là Giám đốc sở X đã kí quyết định điều chuyển chị M xuống đơn vị cơ sở ở xa và đưa anh T thay vào vị trí 
của chị M sau khi nhận của anh này một trăm triệu đồng. Nhân cơ hội đó, chị N đã cố ý trì hoãn việc thanh 
toán các khoản phụ cấp theo đúng quy định cho chị M. Những ai dưới đây là đối tượng vừa bị khiếu nại vừa 
bị tố cáo? 
 A. Chị N và chị K. B. Chị M, ông G và anh T. 

 C. Chị N, ông G và anh T. D. Chị N và ông G. 

Câu 99. Công dân có quyền học ở tất cả các bậc hoc thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển là thể hiện quyền 
 A. học bất cứ ngành nghề nào. B. học không hạn chế. 

 C. bình đẳng về cơ hội học tập. D. học thường xuyên, suốt đời. 

Câu 100. Nghi ngờ con trai mình sang nhà ông H để cá độ bóng đá, ông K đã tự ý xông vào nhà ông H để 
tìm con. Ông K đã vi phạm quyền nào dưới đây của công dân? 
 A. Được pháp luật bảo hộ về danh dự  

 B. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe. 

 C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.  

 D. Bất khả xâm phạm về thân thể. 

Câu 101. Quyền được phát triển của công dân có nghĩa là công dân được hưởng. 
 A. mức sống đặc biệt đầy đủ B. mức sống tuyệt đối đầy đủ 

 C. ưu đãi tuyệt đối D. đời sống vật chất và tinh thần 
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Câu 102. Công dân thực hiện quyền tự do ngôn luận khi tự mình 
 A. công khai bí mật quốc gia. 

 B. chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng. 

 C. bộc lộ mọi tin tức nội bộ. 

 D. trình bày ý kiến trong cuộc họp. 

Câu 103. Sau một năm nghiên cứu, anh B là kỹ sư nhà máy đã cải tiến máy móc, rút ngắn quy trình sản 
xuất, nâng cao năng suất lao động. Anh B đã thực hiện quyền nào dưới đây của công dân ?  
 A. Quyền sáng tạo. B. Quyền được phát triển. 

 C. Quyền lao động sáng tạo. D. Quyền cải tiến máy móc 

Câu 104. Nhằm phát hiện, ngăn chặn những việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của Nhà nước, tổ 
chức, cá nhân là mục đích của quyền nào sau đây? 
 A. Tư vấn. B. Tố cáo. C. Khiếu nại. D. Đấu thầu. 

Câu 105. Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? 
 A. Tham gia bào hiểm nhân thọ. B. Tổ chức hội nghị khách hàng. 

 C. Ứng dụng trí tuệ nhân tạo. D. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. 

Câu 106. Thư tín, điện thoại, điện tín của cá nhân được đảm bảo an toàn và bí mật. Việc kiểm soát thư tín, 
điện thoại, điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp pháp luật có quy định và phải có quyết định 
của cơ quan nhà nước có 
 A. chức quyền.  B. chuyên quyền. C. đặc quyền. D. thẩm quyền.  

Câu 107. Việc khám xét chỗ ở của công dân phải tuân theo đúng  
 A. trình tự, thủ tục của pháp luật B. nguyện vọng của nhà chức trách.  

 C. khả năng cùa người quản lí. D. tính chất, mức độ của vi phạm. 

Câu 108. Công dân có hành vi bịa đặt điều xấu để hạ uy tín của người khác là xâm phạm quyền được pháp 
luật bảo hộ về 
 A. danh dự, nhân phẩm. B. hình thức tín ngưỡng. 

 C. sở hữu tài sản. D. quy trình bảo trợ. 

Câu 109. Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi đủ căn cứ 
để khẳng định ở đó có 
 A. tổ chức sự kiện.  B. hoạt động tín ngưỡng. 

 C. công cụ gây án.  D. bạo lực gia đình.  

Câu 110. Anh M thuê anh T tìm gặp và yêu cầu anh A gỡ bỏ bài viết trên mạng xã hội bịa đặt việc mình 
ngoại tình. Do anh A không đồng ý, còn lớn tiếng xúc phạm nên anh T đã đánh gãy chân anh A. Tức giận, 
anh Q là anh trai anh A đã đến nhà anh M để gây rối và đẩy anh M khiến anh bị chấn thương sọ não. Những 
ai dưới đây vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe? 
 A. anh M, anh T, anh Q và anh A B. Anh M, anh T và anh Q. 

 C. Anh M, anh Q và anh A. D. Anh T và anh Q. 

Câu 111. Chị A thường xuyên yêu cầu được trang bị bảo hộ lao động theo quy định nên ông T giám đốc 
doanh nghiệp nơi chị làm việc cắt giảm phụ cấp chức vụ trưởng phòng của chị. Chị A cần vận dụng quyền 
nào dưới đây để bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình? 
 A. Tố cáo.  B. Khiếu nại. C. Tranh tụng.  D. Khởi tố.  

Câu 112. Theo quy định của pháp luật, mọi doanh nghiệp đều phải thực hiện nghĩa vụ 
 A. tham gia xây nhà tình nghĩa. 

 B. kinh doanh đúng ngành nghề đăng ký. 

 C. nhập khẩu nguyên liệu tự nhiên. 

 D. tuyển dụng chuyên gia cao cấp. 
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Câu 113. Nội dung nào dưới đây thể hiện quyền học không hạn chế của công dân? 
 A. Học theo sự ủy quyền. B. Học khi được chi định, 

 C. Học từ thấp đến cao. D. Học thay người đại diện. 

Câu 114. Trường X thường xuyên bổ sung nhiều loại sách trong thư viện để phục vụ nhu cầu học tập của 
học sinh. Trường X đã tạo điều kiện để các em hưởng quyền được phát triển ở nội dung nào dưới đây? 
 A. Được cung cấp thông tin. B. Hưởng dịch vụ truyền thông. 

 C. Bảo trợ quyền tác giả. D. Nhận chế độ ưu đãi. 

Câu 115. Hai sinh viên M và L cùng thuê chung nhà ở của ông N. Do chậm trả tiền thuê nhà nên ông N đã 
yêu cầu hai bạn ra khỏi nhà, Nhưng M và L không đồng ý. Thấy vậy, ông N khóa trái cửa nhà và nhốt hai 
bạn lại. Vậy, hành vi của ông N đã xâm phạm đến quyền nào dưới đây của công dân? 
 A. Được bảo hộ về sức khỏe 

 B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể 

 C. Bất khả xâm phạm về chổ ở 

 D. Được bảo đảm an toàn thân thể 

Câu 116. Vì thường xuyên bị anh P đánh đập, chị M là vợ anh P đã bỏ đi khỏi nhà. Tình cờ gặp chị M trong 
chuyến công tác, anh H là em rể anh P đã ép chị M theo mình về hạt kiểm lâm gần đó, kể lại toàn bộ sự việc 
với anh T là Hạt trưởng và được anh T đồng ý giữ chị M tại trụ sở cơ quan chờ anh H quay lại đón. Tuy 
nhiên, chị M đã được anh Q là một người dân trong vùng giải thoát sau hai ngày bị giam giữ. Những ai dưới 
đây vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân? 
 A. Anh H và anh P. B. Anh H, anh T và anh P.  

 C. Anh H và anh T. D. Anh H, anh T và anh Q.  

Câu 117. Ở phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp 
nào dưới đây? 
 A. Biểu quyết xây dựng hương ước  

 B. Góp ý sữa đổi dự thảo Hiến pháp 

 C. Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân 

 D. Hoàn thiện Bộ luật tố tụng hình sự  

Câu 118. Công dân được thảo luận các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội là một trong những nội dung của quyền nào sau đây? 
 A. . Trực tiếp quản trị hoạt động truyền thông. 

 B. Độc lập phán quyết.  

 C. Tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

 D. Khiếu nại và tố cáo.  

Câu 119. Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã s đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản 
thu, chi quỹ ”Đền ơn đáp nghĩa”. Người dân xã s đã thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 
theo cơ chế nào dưới đây? 
 A. Dân bàn và quyết định, B. Dân giám sát và kiểm tra. 

 C. Dân thảo luận và góp ý kiến. D. Dân hiểu và đồng tình. 

Câu 120. Trong lúc chơi game, giữa H và K xẩy ra mâu thuẩn dẫn đến chửi nhau trên mạng. Hai bên thách 
đố và tìm gặp nhau, đánh nhau. Kết quả là H đã đánh và gây thương tích cho K. Hành vi của H đã xâm phạm 
tới quyền nào dưới đây của công dân? 
 A. Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe 

 B. Quyền bất khả xâm phạm về thân thể 

 C. Quyền tự do cá nhân 

 D. Quyền bất khả xâm phạm về danh dự 

------ HẾT ------ 

 


