Đề thi thử THPT Quốc gia môn GDCD năm 2019 trường THPT
Phú Bình - Thái Nguyên
Câu 1: Theo quy định của pháp luật về quyền tố cáo, đối tượng có hành vi vi
phạm pháp luật mà công dân có thể tố cáo là
A. tổ chức.
B. cá nhân.
C. bất cứ cá nhân, cơ quan, tổ chức nào.
D. cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
Câu 2: Vào ca trực của mình tại trạm thuỷ nông, anh G rủ các anh là H, K, M
đến liên hoan. Ăn xong, G và H say rượu nên nằm ngủ ngay trên sàn nhà còn
anh K và M thu dọn bát đĩa. Thấy nhiều đèn nhấp nháy, anh K tò mò bấm thử,
không ngờ chạm phải cầu dao vận hành cửa xả lũ. Lượng nước lớn, tốc độ xả
nhanh đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản quanh vùng. Quá
hoảng sợ, anh K và anh M đã ngay lập tức bỏ trốn. Những ai dưới đây phải
chịu trách nhiệm hình sự?
A. Anh H, K và M.
B. Anh G, K và M.
C. Anh K và M.
D. Anh G, H, K và M.
Câu 3: Giá cả của hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục
A. giá trị trao đổi.
B. thời gian lao động cá biệt.
C. giá trị hàng hóa.
D. giá trị sử dụng của hàng hóa.
Câu 4: Bạn A thường xuyên nghỉ học h ng c l do. T hiểu nguyên nhân,
được biết là trong dịp Tết, bố ẹ bạn A sản xuất rượu giả để bán iếm lời và
bắt A nghỉ học để tha gia. Hành vi đ của bố ẹ bạn A đã vi phạm quyền
b nh đẳng trong những lĩnh vực nào dưới đây?
A. Hôn nhân và hành chính.
B. H n nhân và gia đ nh.
C. Hành chính và hình sự.
D. Kinh doanh, h n nhân và gia đ nh.
Câu 5: Bà H dựng xe máy ở vỉa hè để vào cửa hàng A mua một số hàng hóa,
lúc thanh toán tiền mới biết mình quên không mang túi xách vào. Bà H hốt
hoảng chạy ra nhưng túi xách th đã ất, bên trong túi xách c hơn ười triệu
đồng và một số tài sản có giá trị. Bà H nghi ngờ em T lấy trộm, vì lúc dựng xe
ở vỉa hè th e T đang chơi gần đ , nên bà H đã gọi anh N là con trai và chồng
bà là ng Q đến để lục soát nhà nhưng T h ng đồng ý. Mặc dù vậy, vợ chồng
bà H và con trai vẫn x ng vào nhà để tìm túi xách. Những ai dưới đây vi phạm
quyền bất khả xâm phạm về chổ ở của công dân?
A. Anh N và ông Q.
B. Bà H, anh N và ông Q.
C. Ông Q và bà H.
D. Bà H, em T và anh N.
Câu 6: Việc công dân kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng và phát
triển kinh tế - xã hội là thể hiện quyền

A. dân chủ trong xã hội.
B. tự do ngôn luận.
C. tham gia xây dựng đất nước.
D. tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 7: Người uống rượu say gây ra hành vi vi phạm pháp luật được xem là
A. bị hạn chế năng lực trách nhiệm pháp lí.
B. không có lỗi do không làm chủ được.
C. bị mất năng lực trách nhiệm pháp lí.
D. h ng c năng lực trách nhiệm pháp lí.
Câu 8: Công dân có thể học tập bằng nhiều hình thức khác nhau và ở các loại
h nh trường lớp khác nhau, là thể hiện nội dung
A. mọi c ng dân được đối xử b nh đẳng về cơ hội học tập.
B. công dân có quyền học bất cứ ngành, nghề nào.
C. công dân có quyền học thường xuyên, học suốt đời.
D. công dân có quyền học không hạn chế.
Câu 9: Việc học sinh được tiếp cận thông tin phong phú, bổ ch, được vui chơi
giải trí, là biểu hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. Quyền được phát triển.
B. Quyền được tham gia.
C. Quyền được hưởng thông tin.
D. Quyền được sáng tác.
Câu 10: Quyền nào dưới đây h ng thuộc các quyền dân chủ của công dân?
A. Quyền bầu cử và ứng cử.
B. Quyền khiếu nại, tố cáo.
C. Quyền tự do ngôn luận.
D. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
Câu 11: Trong cuộc họp tổng kết cuối nă ở xã X, kế toán M không công khai
việc thu chi ngân sách nên bị nhiều người phản đối. Ông K yêu cầu được chất
vấn trực tiếp kế toán nhưng bị ông Q chủ tịch xã ngăn cản. Bức xúc, anh D
ngồi cạnh ông K lớn tiếng chửi bới, xúc phạm ông Q nên bị ng Q đuổi ra khỏi
cuộc họp. Những ai dưới đây thực hiện chưa đúng quyền tham gia quản lí nhà
nước và xã hội?
A. Kế toán M, ông Q và anh D.
C. Ông Q, ông K và anh D.
B. Ông Q và kế toán M.
D. Anh D và ông Q.
Câu 12: X a đ i giảm nghèo là một nội dung cơ bản của pháp luật về lĩnh vực
A. việc làm.
B. kinh tế.
C. văn h a.
D. xã hội.
Câu 13: Nội dung nào dưới đây h ng thuộc nội dung quyền được phát triển
của công dân?
A. Được phát minh, sáng chế, cải tiến ĩ thuật.
B. Được cung cấp th ng tin và chă s c sức khỏe.
C. Có mức sống đầy đủ về vật chất và tinh thần.

D. Được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.
Câu 14: M và N cùng thuê chung nhà ở của ông C. Do chậm trả tiền thuê nhà
nên ng C đã yêu cầu hai bạn ra khỏi nhà nhưng M và N h ng đồng ý. Ông C
đã h a trái cửa nhà lại. Hành vi của ng C đã xâ phạ đến quyền nào dưới
đây của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về chỗ ở.
C. Được pháp luật bảo hộ về sức khỏe.
B. Bất khả xâm phạm về thân thể.
D. Được đảm bảo an toàn về thân thể.
Câu 15: Bạn M có tình cảm với bạn X. Biết bạn X có bạn gái là T, nên bạn M
tìm mọi cách để cản trở tình cảm của bạn X và bạn T. Một h
đến nhà bạn X
chơi, bạn M nhìn thấy thư của bạn T gửi cho bạn X, bạn M đã lén đọc thư rồi
kể lại cho bạn N và bạn K, bạn N và bạn K đã đăng ột số nội dung của bức
thư lên trang faceboo cá nhân. Những ai dưới đây vi phạm quyền được đảm
bảo an toàn và bí mật thư t n, điện thoại, điện tín?
A. Bạn M, bạn K và bạn N.
C. Bạn M và bạn N.
B. Bạn N và bạn K.
D. Bạn M, bạn N và bạn X.
Câu 16: Anh X là con cả trong gia đ nh, sau hi cha ẹ qua đời, anh X và vợ
đã gọi e gái là K đến bàn bạc về việc phân chia tài sản. Vì là con cả nên anh
X nhận ngôi nhà của cha mẹ để lại còn e gái K được một khoản tiền 100 triệu
đồng cùng với trách nhiệm phải tổ chức các đợt cúng giỗ cho cha mẹ. Bất bình
v điều đ chị K đã ể với chồng là H và anh H đã thuê người đến để đánh anh
X về việc phân chia tài sản hậu quả là anh X bị gãy tay. Những ai dưới đây vi
phạm nội dung quyền b nh đẳng trong h n nhân và gia đ nh?
A. X, K và H
B. X và vợ
C. K, H và vợ X
D. X và K
Câu 17: Pháp luật về phát triển các lĩnh vực xã hội không bao gồm các quy
định về vấn đề
A. giải quyết việc làm.
B. x a đ i giảm nghèo.
C. phòng, chống tệ nạn xã hội.
D. bảo vệ
i trường.
Câu 18: Mọi c ng dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ của
mình là nội dung b nh đẳng về
A. quyền và nghĩa vụ.
C. quyền lợi.
B. quyền và trách nhiệm.
D. nghĩa vụ.
Câu 19: Anh K và chị Q cùng thi tuyển vào làm việc tại công ty X. Mặc dù cả
hai người c tr nh độ đào tạo như nhau và điểm thi tuyển bằng nhau. Giá đốc
c ng ty X và trưởng phòng nhân sự chọn K. Những ai dưới đây vi phạm quyền
b nh đẳng giữa lao động nam và lao động nữ?

A. Anh K, Giá đốc c ng ty X, trưởng phòng nhân sự.
B. Giá đốc c ng ty X, trưởng phòng nhân sự.
C. Anh K, Giá đốc công ty X.
D. Giá đốc công ty X.
Câu 20: K là nhân viên công nghệ th ng tin, K đã đột nhập và chiếm quyền
quản trị được email của doanh nghiệp tư nhân do anh D là giá đốc, đe dọa
anh D phải giao 50 triệu đồng nếu không sẽ phát tán tài liệu lưu trữ trong email.
Hành vi của K đã vi phạm quyền tự do cơ bản nào của công dân và phải chịu
trách loại nhiệm pháp lí nào?
A. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư t n - trách nhiệm hành chính.
B. Quyền được pháp luật bảo hộ danh dự và nhân phẩm của công dân - trách
nhiệm hình sự.
C. Quyền được pháp luật bảo hộ danh dự và nhân phẩm của công dân - trách
nhiệm hành chính.
D. Quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư t n - trách nhiệm hình sự.
Câu 21: Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số trong các cơ quan
quyền lực nhà nước thể hiện quyền nào dưới đây của công dân?
A. B nh đẳng giữa các vùng, miền về quản lý nhà nước.
B. B nh đẳng trong công việc chung của nhà nước.
C. B nh đẳng giữa các dân tộc về chính trị.
D. B nh đẳng giữa các công dân ở các dân tộc.
Câu 22: Một trong những đặc trưng của pháp luật là
A. Tính xã hội của pháp luật.
B. T nh xác định chặt chẽ về mặt hình thức
C. Tính xã hội và giai cấp của pháp luật.
D. T nh xác định chặt chẽ về nội dung.
Câu 23: Thấy B đi chơi với người yêu tên là S của mình về muộn, V cho rằng
B tán tỉnh S nên đã bắt và nhốt B tại phòng trọ của mình. Mặc cho S khuyên
can nhưng V vẫn không thả B ra mà còn gọi thêm bạn là M và N đến. Cả V, M
và N cùng đánh B rồi thả cho B về. Những ai dưới đây đã vi phạm quyền bất
khả xâm phạm về thân thể của công dân?
A. M và N.
B. V, anh M và N
C. B, V, M và N.
D. V
Câu 24: Nội dung nào sau đây thể hiện sự b nh đẳng giữa anh, chị, em trong
gia đ nh?
A. Đù bọc, nu i dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ.
B. Không phân biệt đối xử giữa các anh, chị, em.
C. Sống mẫu mực và noi gương tốt cho nhau.
D. Yêu quý, kính trọng, nu i dưỡng, đù bọc nhau.
Câu 25: Do hoàn cảnh kinh tế gia đ nh h hăn, bố mẹ mất sức lao động nên
T (14 tuổi) phải bỏ học, đi là thê để lo cho gia đ nh. T xin là phục vụ bàn
tại quán bar, vũ trường vào buổi tối và ban đê . C ng việc tuy vất vả nhưng
thu nhập ổn định giúp T trang trải chi phí sinh hoạt của gia đ nh. Theo e , việc
chủ quán bar, vũ trường nhận T vào làm là hành vi

A. vi phạm giao kết hợp đồng lao động.
B. thực hiện đúng quy định của pháp luật.
C. vi phạ quy định trong sử dụng lao động.
D. vi phạm quyền và nghĩa vụ trong kinh doanh.
Câu 26: Trong trường hợp sau khi bắt khẩn cấp, nếu không có phê chuẩn lệnh
bắt người th người bị bắt phải được trả tự do khi nào?
A. Sau 8 giờ.
B. Sau 24 giờ.
C. Sau 48 giờ.
D. Sau 12 giờ.
Câu 27: Theo quy định của Bộ luật Dân sự nă 2015, người trong độ tuổi nào
dưới đây hi tha gia giao dịch dân sự phải được người đại diện theo quy định
của pháp luật đồng ý (trừ giao dịch thực hiện nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù
hợp với lứa tuổi)?
A. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 20 tuổi.
B. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
C. Từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 15 tuổi.
D. Chưa đủ 6 tuổi.
Câu 28: Hình thức quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là
A. thông qua một giai đoạn trung gian.
B. quá độ trực tiếp.
C. quá độ nửa gián tiếp.
D. quá độ gián tiếp.
Câu 29: Trong quá tr nh bu n bán, ng A nợ ông B số tiền là 50 triệu đồng.
Ông B đòi ãi h ng được nên đã sai con trai nh là anh H bắt ông A, mang
về giam tại nhà nhằ gây áp lực. Do nợ tiền lâu không trả nên vợ ông B là bà
C trước đ đã gọi điện nhiều lần để mắng chửi. Trong tình huống trên, những
người nào đã vi phạ đến những quyền bất khả xâm phạm về thân thể của ông
A?
A. Anh H và bà C
B. Ông B và anh H và bà C
C. Ông B và anh H
D. Ông B và bà C
Câu 30: Nhà nước pháp quyền là nhà nước quản lý mọi mặt đời sống xã hội
bằng
A. pháp luật.
B. giáo lý.
C. đạo đức.
D. chính sách.
Câu 31: Đánh người gây thương t ch là vi phạm quyền
A. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm của công dân
B. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân
C. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân
D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ của công dân
Câu 32: Anh K và chị P cùng làm một loại công việc trong cơ quan, nhưng do
c tr nh độ chuyên môn tốt hơn nên anh K được ông H là thủ trưởng cơ quan
cử đi tập huấn ở nước ngoài và trả lương cao hơn chị P. Ông H đã thực hiện
đúng nội dung b nh đẳng.
A. trong thực hiện quyền lao động.

C. giữa lao động na và lao động
D. trong giao kết hợp đồng lao
nữ.
động.
B. về ưu tiên trong lao động.
Câu 33: Hai nhà liền vách nhưng hi phá nhà cũ, xây nhà ới anh D không
nói với chị H, hậu quả tường vách nhà chị H nứt toác. Chị H gặp anh D trao đổi
về việc xử lí hậu quả. Anh D từ chối vì anh chỉ xây trên đất nhà mình và cho
rằng chị H lấy cớ để ăn vạ. Trong trường hợp trên.
A. anh D vi phạm pháp luật dân sự về quyền nhân thân.
B. anh D vi phạm pháp luật hành chính.
C. anh D không vi phạm vì không xây lấn sang nhà chị H.
D. anh D vi phạm pháp luật dân sự về tài sản.
Câu 34: Trên đường đi học về, A thấy B và H đi xe áy đầu h ng đội ũ bảo
hiểm chạy với tốc độ cao, gặp ng Q đang đuổi đàn trâu đi qua đường. B không
xử lý kịp đã va vào xe áy chị L cùng tham gia giao thông và gây tai nạn.
Cảnh sát giao th ng đã lập biên bản xử lý hành chính A, B, H, chị L và ông Q.
Trường hợp trên, ai có quyền khiếu nại với cảnh sát giao thông là mình không
vi phạm?
A. Chị L và ông Q.
C. Chị L, B và H.
B. Chị L và A.
D. Ông Q, A và B.
Câu 35: Ông M đã đưa hối lộ cho anh B là cán bộ hải quan để hàng hóa của
mình nhập khẩu nhanh mà không cần làm thủ tục hải quan mất nhiều thời gian.
Phát hiện hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ của M và B, K đã yêu cầu M phải
đưa cho nh ột khoản tiền nếu không sẽ đi tố cáo M và B. M đã đưa ột
khoản tiền cho K để mọi chuyện được yên. Trong tình huống này những ai có
hành vi vi phạm pháp luật?
A. K và M
B. K và B
C. K, M, và B.
D. M và B.
Câu 36: C ng dân c thể học bác si, i sư, học sư phạm, học khoa học tự nhiên,
hoặc khoa học xã hội là thể hiện.
A. c quyền học bất cứ ngành nghề nào.
C. quyền được đối xử b nh đẳng về cơ hội học tập.
B. quyền học thường xuyên, học suốt đời.
D. quyền học không hạn chế.
Câu 37: Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình và giữ gìn,
khôi phục, phát huy những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa tốt đẹp.
Điều này thể hiện nội dung b nh đẳng giữa các dân tộc về.
A. giao tiếp.
C. ngôn ngữ.
B. bản sắc dân tộc.
D. văn h a, giáo dục.
Câu 38: Hành vi nào dưới đây xâ phạm tính mạng người khác?
A. Tự tiện giam giữ người.
C. Vô ý làm chết người.
B. Tự tiện bắt người.
D. Đe dọa đánh người.
Câu 39: Luật bảo vệ
i trường do cơ quan nào sau đây ban hành?
A. Bộ Tài nguyên
i trường.
C. Quốc hội.
B. Chính phủ.
D. Ủy ban thường vụ Quốc hội.
Câu 40: Chức năng nào dưới đây là ột trong những chức năng của tiền tệ?
A. Phương tiện giao dịch.
C. Phương tiện mua bán.
B. Phương tiện thanh toán.
D. Phương tiện trao đổi.
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