SỞ GD – ĐT BẮC NINH
TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA LẦN 2
NĂM HỌC 2018 - 2019
Môn thi: Giáo dục công dân
Ngày thi: 29/3/2019
Thời gian: 50 phút (không kể thời gian giao đề)
Mã đề thi 505

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:...............................................SBD.....................................
Câu 1: Một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh thể hiện điều gì của chế độ xã hội chủ
nghĩa mà nước ta đang xây dựng?
A. Tính chất.
B. Nội dung.
C. Đặc trưng.
D. Ý nghĩa.
Câu 2: Nội dung nào dưới đây thể hiện nguyên tắc bình đẳng trong quan hệ Hôn nhân và gia đình
A. Dân chủ, bình đẳng, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
B. Dân chủ, tự do, quan tâm lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
C. Dân chủ, công khai, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
D. Dân chủ, công bằng, tôn trọng lẫn nhau, không phân biệt đối xử.
Câu 3: Để có tiền biếu bố đẻ chữa bệnh, chị V đã bán chiếc xe máy có trước khi kết hôn mà bây giờ chị vẫn sở
hữu. Chị V đang thực hiện quyền
A. sử dụng tài sản riêng của mình.
B. tự do đối xử với tài sản riêng của mình.
C. định đoạt tài sản riêng của mình.
D. chiếm hữu tài sản riêng của mình.
Câu 4: Sinh ra và lớn lên ở làng nghề chuyên sản xuất đồ gỗ, tốt nghiệp đại học anh X không xin vào làm trong
nhà nước để ổn định hay các doanh nghiệp nước ngoài lương cao như bạn bè mình mà anh trở về cùng với gia
đình phát triển và mở rộng cơ sở sản xuất của gia đình. Người yêu của anh thì tích cực tham gia chương trình
khởi nghiệp, anh bạn thân L thì lựa chọn học thêm một chuyên ngành khác để đi xuất khẩu lao động, cô bạn
thân P cùng bàn thì về nhà lấy chồng. Ai thực hiện đúng phương hướng cơ bản của chính sách giải quyết việc
làm?
A. Anh X và người yêu.
B. Cô bạn thân P và L.
C. Người yêu và bạn thân.
D. Anh X, L và người yêu.
Câu 5: Công ty TNHH X có lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh là hoạt
động thương mại. Trong quá trình hoạt động công ty đã mở tổng đài tư vấn giá đất cho khách. Vậy công ty đã
thực hiện không đúng
A. nộp thuế đối với Nhà nước.
B. kinh doanh đúng nghành, nghề đã đăng kí.
C. mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.
D. nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.
Câu 6: Nền dân chủ XHCN là nền dân chủ rộng rãi và triệt để nhất trong lịch sử. Nhà nước chăm lo nâng cao
trình độ dân trí….thể hiện
A. một nền dân chủ luôn gắn với pháp luật, kỉ luật, kỉ cương.
B. đây là nền dân chủ mang bản chất của gia cấp công nhân.
C. sự học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM.
D. đây là nền dân chủ của nhân dân lao động.
Câu 7: Do mâu thuẫn với nhau, trên đường đi học về K rủ H đánh P nhưng H từ chối. Nhìn thấy P, K đã đuổi
theo và đánh P bị thương tích. Trong lúc tự vệ, không may P vung tay đập phải mặt K. Lúc đó, H chứng kiến
toàn bộ sự việc và đã đe dọa giết P nếu tố cáo sự việc này với gia đình, nhà trường hoặc cơ quan công an. Trong
trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân?
A. K, H và P.
B. K và H.
C. Chỉ có P.
D. Chỉ có K.
Câu 8: Bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó
A. đang có ý định phạm tội.
B. đang lên kế hoạch thực hiện tội phạm.
C. đang họp bàn thực hiện tội phạm.
D. đang chuẩn bị thực hiện tội phạm rất nghiêm trọng.
Câu 9: Công dân có thể học ở hệ chính qui hoặc giáo dục thường xuyên, học tập trung hoặc không tập trung,
học ban ngày hoặc buổi tối, … thể hiện nội dung nào của quyền học tập?
A. Quyền học bất cứ ngành nghề nào.
B. Quyền học thường xuyên, học suốt đời.
C. Quyền học từ thấp đến cao.
D. Quyền học không hạn chế.

Câu 10: Trong tổ chức và thực hiện nhà nước ta kế thừa và phát huy những truyền thống , bản sắc tốt đẹp của
dân tộc. Chính sách dân tộc đó thể hiện
A. tính cộng đồng.
B. quyền bình đẳng.
C. tính dân tộc.
D. tính nhân dân.
Câu 11: Anh B và chị C yêu nhau họ muốn được chúng sống và gắn bó với nhau trọn đời. Hai người tranh thủ
ngày nghỉ về ra mắt gia đình hai bên và xin được sự chấp thuận. Nhưng bố chị C phản đối kịch liệt vì cho rằng
mình là người theo đạo có nhiều cái không thể hòa hợp được. Mẹ chị C thì không đồng tình với suy nghĩ của bố
chị C. Mẹ anh B thì lại cho rằng nếu chị C bỏ theo đạo thì mới đồng ý cho cưới. Hai anh chị rất buồn đã tìm đến
chuyên gia tư vấn tâm lí và pháp luật để nhờ giúp đỡ. Theo em các chuyên gia sẽ đồng tình với ý kiến của ai ?
A. Mẹ chị C và mẹ anh B.
B. Bố mẹ chị C.
C. Chỉ mình mẹ chị C.
D. Chỉ mình bố chị C.
Câu 12: 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 P và chị N.
B. Chị Đ, chị P, anh M, S, G.
C. Anh T, M, S và G.
D. Chị P và chị Đ.
Câu 13: Đạo diễn X sản xuất bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết “ Cuộc đời” của nhà văn R. Trong đó có sự
điều chỉnh về kết thúc chuyện mà không xin phép nhà văn R. Đạo diễn X đã vi phạm
A. quyền sản xuất.
B. quyền tác giả.
C. quyền sở hữu.
D. quyền sáng tác.
Câu 14: Đâu không phải là nghĩa vụ của công dân khi thực hiện các hoạt động kinh doanh?
A. Tuân thủ các qui định về quốc phòng an ninh.
B. Nộp thuế đầy đủ theo qui định của pháp luật.
C. Bảo vệ môi trường.
D. Phối hợp có hiệu quả hoạt động an ninh với đối ngoại.
Câu 15: Hai bạn K và Q (học sinh lớp 12) cùng nhau đi xe máy điện đến trường, K vừa điều khiển xe vừa sử
dụng thiết bị âm thanh để nghe nhạc. Q ngồi sau không đội mũ bảo hiểm. K đã đâm vào anh B đi xe máy và em
X (13 tuổi) đi xe đạp lao từ trong ngõ ra mà không quan sát. Cảnh sát giao thông yêu cầu cả 4 người dừng xe để
xử lí vi phạm. Trong trường hợp này những chủ thể nào dưới đây bị xử phạt hành chính?
A. Anh B, K, Q.
B. Anh B và K.
C. Anh B, em X và Q. D. Anh K và Q.
Câu 16: Kế toán trưởng D của tập đoàn chuyên kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu. Lợi dụng chức vụ, quyền
hạn được giao D đã móc nối với một số đối tác để làm chứng từ khống thu lợi bất chính. Anh K cùng phòng vô
tình nghe lén điện thoại nên biết chuyện nên đã yêu cầu D phải chuyển 50 triệu cho mình. Chị H vợ K khi nghe
chồng nói chuyện đã khuyên ngăn chồng không nên làm vậy. Việc làm của D phải chịu trách nhiệm pháp lí gì?
A. Kỷ luật.
B. Hình sự.
C. Hành chính.
D. Dân sự.
Câu 17: Tham gia thảo luận góp ý kiến xây dựng các văn bản pháp luật quan trọng, liên quan đến các quyền và
lợi ích cơ bản của công dân là thể hiện nội dung quyền
A. tham gia quản lí Nhà nước ở phạm vi cả nước. B. tham gia quản lí Nhà nước ở phạm vi cơ sở.
C. tham gia vào bộ máy Nhà nước.
D. dân chủ của công dân.
Câu 18: Trường hợp nào dưới đây được phép khám chỗ ở của người khác?
A. Khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
B. Khi thấy ở trên người đó có dấu vết phạm tội.
C. Khi có căn cứ cho rằng chỗ ở của người nào đó có phương tiện thực hiện tội phạm.
D. Khi có căn cứ cho rằng người đó đã thực hiện tội phạm xét thấy cần bắt ngay để người đó không trốn
được.
Câu 19: Công dân thực hiện quyền tố cáo khi gặp trường hợp
A. Chủ tịch UBND xã Y ra quyết định thu hồi đất.
B. Chủ tịch UBND xã X ra quyết định ly hôn cho anh T và chị L.
C. Cảnh sát giao thông cố tình làm ngơ cho người vi phạm.
D. anh T nhân viên Điện lực ngưng cung cấp điện của những gia đình chậm đóng tiền điện.
Câu 20: Những người xử sự không đúng với qui định của pháp luật sẽ bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp
dụng các biện pháp để buộc họ phải tuân theo là thể hiện
A. tính quyền lực bắt buộc chung.
B. tính qui phạm phổ biến.

C. tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
D. tính qui phạm bắt buộc chung.
Câu 21: Khẳng định nào dưới đây vi phạm quyền bình đẳng giữa nam và nữ trong lao động?
Lao động nam và lao động nữ
A. làm mọi công việc tại nơi làm việc.
B. có cơ hội tiếp cận việc làm như nhau.
C. được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc.
D. ưu tiên lao động nữ trong những việc liên quan đến chức năng làm mẹ.
Câu 22: Công dân thực hiện quyền học tập thông qua việc có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ
ngành nghề nào, học bằng nhiều hình thức thể hiện hình thức thực hiện pháp luật nào?
A. sử dụng pháp luật.
B. tuân thủ pháp luật.
C. áp dụng pháp luật.
D. thi hành pháp luật.
Câu 23: Anh S và chị V cùng học chung lớp đại học. Từ khi ra trường do điều kiện hoàn cảnh nên mỗi người
một nơi. Nhân dịp có chuyến đi công tác anh S đã ghé thăm chị V. Biết tin anh H người yêu chị V đã rủ mấy
người bạn của mình là K, G M đến tìm cơ hội đánh S. Đến nơi nhìn thấy 2 người bạn lâu ngày gặp nhau ngồi
nói chuyện thân mật anh H nổi cơn ghen đã cùng M lao vào đánh S, làm S phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.
Trong trường hợp này việc làm của ai là không nên?
A. Anh K, anh G và anh H.
B. Anh S, anh K và anh M.
C. Anh H và anh M.
D. Anh H, anh K, anh G và M.
Câu 24: Trong buổi ngoại khóa của trường với chủ đề “ Tư vấn sức khỏe sinh sản” bạn T đã đưa thắc mắc về
tuổi dậy thì của mình nhờ tư vấn viên giải đáp. Trong trường hợp này bạn T đã thực hiện quyền tự do cơ bản
nào của công dân?
A. Tự do ngôn luận.
B. Áp đặt ý kiến.
C. Tự do thông tin.
D. Tham gia quản lí xã hội.
Câu 25: Bộ giáo dục lấy ý kiến về chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, bạn Y cho rằng việc góp ý này chỉ có
giáo viên mới có quyền, bạn P cho rằng chỉ có các cấp lãnh đạo mới có quyền góp ý. Còn bạn R cho rằng mọi công
dân đều có quyền tham gia góp ý. Ai là người hiểu đúng về quyền tham gia quản lí Nhà nước và xã hội của công dân?
A. Bạn Y.
B. Bạn R.
C. Bạn P.
D. Cán bộ giáo viên.
Câu 26: Vào một này đẹp trời hạt trưởng hạt kiểm lâm huyện A là H đã đòi công ty Y phải chi 30 triệu đồng
mới làm thủ tục vận chuyển 350m3 gỗ quí. Phía công ty đồng ý, hai bên hẹn gặp nhau tại quán cà phê R. Giám
đốc công ty Y đưa cho H phong bì đựng 10 triệu và hẹn vài ngày sau sẽ đưa tiếp 20 triệu đồng, vô tình khi bê
đồ uống ra anh K đã nghe thấy câu chuyện và kể lại cho chủ quán. Chủ quán nghe xong liền mắng anh K về tội
tò mò. Hành vi của ai sẽ bị tố cáo?
A. Giám đốc công ty và K.
B. Giám đốc công ty và H.
C. K và chủ quán.
D. Anh H và K.
Câu 27: Theo qui định của pháp luật, người từ đủ bao nhiêu tuổi thì phải chịu xử phạt hành chính về vi phạm
do lỗi cố ý?
A. Từ đủ 14 tuổi đến đủ 16 tuổi.
B. Từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi.
C. Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi.
D. Từ đủ 15 tuổi đến đủ 16 tuổi.
Câu 28: Xã B tổ chức họp dân để bàn về việc tu sửa lại đình làng. Đến dự họp có đại diện các hộ gia đình trong
xã. Ông A tích cực đưa ra ý kiến đóng góp nhằm góp phần tu sửa đình làng, Anh C thì liên tục phải nghe điện
thoại nên không có ý kiến nào, còn chị X thì đem tranh ra rủ mấy chị cùng thêu. Anh G chăm chú lắng nghe.
Chủ trì cuộc họp ghi chép cẩn thận ý kiến của từng người và cũng đưa ra ý kiến cá nhân. Ai đã thực hiện chưa
đúng quyền dân chủ trong lĩnh vực chính trị?
A. Anh G.
B. Anh C, vị chủ trì.
C. Anh C, chị X.
D. Chị X.
Câu 29: Biết chồng giấu một khoản thu nhập để làm tài sản riêng, bà M đã tìm cách lấy trộm để cho cháu gái H
chung vốn với người yêu (anh K) để mở cửa hàng kinh doanh quần áo. Thấy cửa hàng đông khách, bà M xui
cháu H cất riêng ít tiền vào tài khoản của mình. Biết chuyện này, anh K đã tìm cách để một mình đứng tên cửa
hàng đó khiến H bị trắng tay. Trong trường hợp này, những ai đã vi phạm quyền bình đẳng trong hôn nhân và
gia đình?
A. Vợ chồng bà M và H.
B. Vợ chồng bà M, anh K và H.
C. Vợ chồng bà M.
D. Anh K và H.
Câu 30: Các bạn G, H, K, L cùng học chung một lớp, chung một bàn, do gia đình khó khăn nên K định đi làm
ngay sau khi tốt nghiệp lớp 12, khi nào ổn định sẽ thi và học trường mình thích sau, còn G do có lực học tương
đối đều ở các môn nên em ấy định thi vào trường tốp cao, H có lực học thấp hơn nên chọn thi trường có điểm

chuẩn thấp phù hợp với khả năng của mình. Chỉ có L là nghĩ rằng đi làm có nghĩa còn đường học tập chấm dứt.
Những ai đã thực hiện xã hội hóa sự nghiệp giáo dục ?
A. Bạn H, G.
B. Bạn G, H, K.
C. Bạn G, K, L.
D. Bạn H, L, K.
Câu 31: Trong Hiến pháp và Pháp luật nước ta có ghi: quyền có vị trí quan trọng nhất và không tách rời đối với
mỗi công dân là
A. quyền tự do cơ bản. B. quyền dân chủ.
C. quyền bình đẳng.
D. quyền được sống.
Câu 32: Chị H là giáo viên hợp đồng tại trường tiểu học của xã X. Do có việc cá nhân nên chị đã viết đơn xin nghỉ
việc một tháng và đã được chấp thuận. Sau đó, chị nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng từ phía nhà trường vì lí
do đã bố trí đủ giáo viên. Chị H không đồng ý với quyết định đó và muốn khiếu nại. Chị H phải gửi đơn khiếu nại
đến ai sau đây?
A. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện của xã X.
B. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã X.
C. Phòng văn hóa, giáo dục huyện của xã X.
D. Hiệu trưởng trường tiểu học.
Câu 33: Một bác sĩ sau khi khám cho bệnh nhân đã phát hiện bệnh nhân đó nhiễm HIV, bác sĩ đó đã thông báo cho
mọi người về tình hình sức khỏe của bệnh nhân khi chưa được sự đồng ý của họ. Bác sĩ đã sử dụng sai quyền nào
trong các quyền dưới đây?
A. Quyền tự do báo chí.
B. Quyền tự do ngôn luận.
C. Quyền tham gia các vấn đề xã hội.
D. Quyền tự do thông tin.
Câu 34: Anh H say rượu đã đánh anh A bị thương và bị kết án 2 năm tù giam. Ra tù H đến công ty K xin việc. Giám
đốc Q từ chối H vì cho rằng H đã có tiền án. Bực tức H đã rủ M bắt cóc con gái giám đốc để cảnh cáo. Trong trường
này ai đã vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. Anh Q và anh H.
B. Anh H và anh M.
C. Anh Q, anh H, anh M.
D. Chỉ mình anh H.
Câu 35: 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 xác định chặt chẽ về mặt hình thức.
C. Tính quan hệ giữa pháp luật với đạo đức.
D. Tính quan hệ giữa pháp luật với xã hội.
Câu 36: Thời gian gần đây có một tổ chức lợi dụng danh nghĩa tôn giáo để truyền bá những tư tưởng phản động làm
lung lay lòng tin của một số quần chúng nhân dân với Đảng. Trước tình hình đó, lực lượng công an đã huy động tối
đa nhân lực và áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện, ngăn chăn và dẹp ngay hoạt động của tổ chức đó.
Chức năng nào của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đã được thực hiện ?
A. Xây dựng và tổ chức các lĩnh vực của đời sống xã hội.
B. Tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh.
C. Đảm bảo quyền tự do dân chủ của công dân.
D. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Câu 37: “Cơ sở của sự đoàn kết giữa các dân tộc và đại đoàn kết toàn dân tộc, không có bình đẳng thì không thể có
đoàn kết thực sự” là thể hiện nội dung nào trong quyền bình đẳng giữa các dân tộc?
A. Ý nghĩa.
B. Nội dung.
C. Trách nhiệm.
D. Khái niệm.
Câu 38: Chủ tịch Hồ Chí Minh có nhắc nhở cán bộ, những công bộc của dân “phải gần gũi dân, học hỏi dân, luôn
cảnh giác với căn bệnh: Miệng thì nói dân chủ nhưng làm việc thì học theo lối quân chủ”.
Lời nhắc nhở của Bác thể hiện?
A. Trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền dân chủ.
B. Mong muốn của bác đối với các đại biểu Quốc hội.
C. Trách nhiệm của nhà nước trong việc thực hiện quyền dân chủ.
D. Ý nghĩa của quyền tham gia quản lý nhà nước.
Câu 39: “ Thuận mua vừa bán” là qui tắc xử sự được nhà nước thừa nhận và qui định thành nguyên tắc cơ bản của
pháp luật đã góp phần bảo vệ lợi ích và trật tự công cộng. Điều này thể hiện bản chất nào của pháp luật?
A. Thống trị.
B. Cộng đồng.
C. Giai cấp.
D. Xã hội.
Câu 40: Bệnh viện X đã nâng cấp hệ thống xử lí rác thải đạt chuẩn theo qui trình của Nhật bản . Bệnh viện đã thực
hiện tốt chính sách bảo vệ môi trường như thế nào?
A. Áp dụng công nghệ hiện đại trong xử lí chất thải, bụi, tiếng ồn.
B. Chủ động phòng ngừa ngăn chặn ô nhiễm môi trường.
C. Cải thiện môi trường bảo tồn thiên nhiên.
D. Coi trọng công tác nghiên cứu khoa học công nghệ.

