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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm): Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại một đáp án 

đúng vào giấy kiểm tra  

Câu 1: Vì sao Nhà nước ta quy định đánh thuế chênh lệnh nhau giữa các mặt hàng? 

 A. Khuyến khích người tiêu dùng mua hàng hóa B. Khuyến mãi hàng hóa 

 C. Khuyến khích phát triển sản xuất trong nước D. Khuyến khích nhập khẩu 

Câu 2: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền và nghĩa vụ lao động của 

công dân? 
 A. Người khuyết tật không cần lao động   

 B. Mọi người đều có nghĩa vụ lao động 

 C. Chỉ người đủ 15 tuổi trở lên mới phải lao động 

 D. Học sinh tiểu học còn nhỏ chưa phải lao động 

Câu 3: Có mấy loại vi phạm pháp luật? 
 A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 

Câu 4: Luật lao động Việt Nam cấm sử dụng lao động ở độ tuổi nào làm những 

công việc nặng nhọc, nguy hiểm ? 
 A. Dưới 18 tuổi B. 16 tuổi C. 18 tuổi D. 17 tuổi 

Câu 5: Theo quy định của pháp luật, bất cứ người kinh doanh nào cũng phải 

thực hiện nghĩa vụ 
 A. thu hút nguồn viện trợ. B. tăng đầu cơ tích trữ. 

 C. kê khai đúng số vốn. D. thế chấp mọi tài sản. 

Câu 6: Thuế là gì? 
 A. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức xã hội có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách nhà nước. 

 B. Là tổng thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân 

sách nhà nước. 

 C. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ 

nộp vào quỹ do người lãnh đạo một cơ quan quản lý. 

 D. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ 

nộp vào ngân sách Nhà nước. 

Câu 7: Đối tượng nào sau đây được kết hôn theo quy định của pháp luật? 

 A. Nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi B. Nam, nữ trên 18 tuổi 

 C. Nam đủ 18 tuổi, nữ đủ 20 tuổi D. Nam trên 20 tuổi, nữ trên 20 tuổi 

Câu 8: Mai mở tài liệu trong kì thi học kì II, việc làm của Mai là 
 A. Vi phạm pháp luật dân sự B. Vi phạm kỉ luật 

 C. Vi phạm pháp luật hành chính. D. Vi phạm pháp luật hình sự 

Câu 9: Bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm pháp lí có hành vi tổ chức 

buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nào dưới 

đây? 
 A. Hành chính. B. Dân sự. C. Hình sự. D. Kỉ luật. 
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Câu 10: Anh T cảnh sát giao thông yêu cầu anh N sinh viên trường đại học X 

dừng xe để lập biên bản xử phạt vì lỗi vượt đèn đỏ. Sợ bị phát hiện năm trăm 

gram ma túy tổng hợp giấu trong cốp xe nên anh N phóng xe bỏ chạy. Hành vi 

của anh N đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

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

 C. Dân sự và hình sự. D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 11: Nếu người lao động làm việc cho một công ty A trong khoảng thời gian 

từ 12 tháng đến 36 tháng, thì người lao động cần phải kí hợp đồng lao động với 

công ty A là loại hợp đồng nào sau đây? 
 A. Hợp đồng lao động theo mùa vụ  B. Hợp đồng lao động ban đầu 

 C. Hợp đồng lao động xác định thời hạn D. Hợp đồng lao động không xác 

định thời hạn 

Câu 12: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự, 

do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý 

xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị coi là 
 A. nhân chứng. B. nguyên cáo. C. bị đơn. D. tội phạm. 

Câu 13: Đi xe máy vượt đèn đỏ là vi phạm pháp luật… 

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

Câu 14: Hợp đồng lao động là gì? 
 A. Là sự đàm phán giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

 B. Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

 C. Là sự trao đổi giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm 

có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ 

lao động. 

 D. Là sự thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

Câu 15: Bất kỳ công dân nào thanh toán tiền thuê nhà không đúng thỏa thuận 

trong hợp đồng là 
 A. thực hiện quá trình tố tụng. B. áp dụng hình thức kỉ luật. 

 C. tham gia quan hệ hành chính. D. vi phạm pháp luật dân sự. 

Câu 16: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật ? 

 A. Điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. 

 B. Em bé 5 tuổi nghịch lửa làm cháy gian bếp nhà hàng xóm 

 C. Người lái xe uống rượu say, đâm vào người đi đường. 

 D. Đá bóng dưới lòng đường gây tai nạn giao thông. 

Câu 17: Việc làm nào sau đây trái với quy định của Nhà nước về hôn nhân? 

   A. Kết hôn không phân biệt tôn giáo    

   B. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng 

   C. Cha mẹ góp ý, hướng dẫn cho con trong vấn đề hôn nhân  

   D. Kết hôn dựa trên cơ sở tình yêu chân chính. 



 

 

Câu 18: Tình huống nào sau đây vi phạm pháp luật? 
 A. An rất ghét Huy và có ý định đánh cho Huy một trận thật đau. 

 B. Bé Ánh ( 5 tuổi) được mẹ đưa đi học ở trường Mầm non. 

 C. Bà Mùi bị bệnh tâm thần đã dùng lửa đốt nhà hàng xóm. 

 D. Anh Hùng say rượu đi xe máy. 

Câu 19: Hòa là học sinh lớp 8, trong dịp tết vừa qua có tham gia đua xe trái 

phép cùng một số bạn. Theo em Hòa đã vi phạm loại vi phạm pháp luật nào? 
 A. Vi phạm pháp luật kỉ luật. B. Vi phạm pháp luật hình sự. 

 C. Vi phạm pháp luật hành chính. D. Vi phạm pháp luật dân sự. 

Câu 20: Hành vi ăn trộm xe máy là vi phạm 

 A. pháp luật dân sự B. pháp luật hành chính 

 C. pháp luật hình sự D. kỉ luật. 

Câu 21: Độ tuổi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mội hành vi 

phạm tội của mình ? 
 A. Từ đủ 14 tuổi trở lên B. Từ đủ 16 tuổi trở lên 

 C. Từ đủ 17 tuổi trở lên D. Từ đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 22: Hành vi sản xuất hàng nhái, hàng giả là vi phạm pháp luật nào ? 

 A. Vi phạm pháp luật hình sự B. Vi phạm pháp luật dân sự 

 C. Vi phạm kỉ luật. D. Vi phạm pháp luật hành chính 

Câu 23: Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật lao động? 
 A. Trả công cho người lao động đúng quy định 

 B. Tự ý phá bỏ hợp đồng không báo trước 

 C. Người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc của người lao động 

 D. Thuê trẻ em khoảng 13 tuổi đến 14 tuổi đội than 

Câu 24: Hành vi xâm phạm các nguyên tắc quản lí Nhà nước do người có năng 

lực trách nhiệm pháp lí thực hiện mà không phải tội phạm là vi phạm pháp 

luật nào dưới đây? 
 A. Kỉ luật B. Hình sự. C. Hành chính. D. Dân sự. 

Câu 25: Theo Luật Lao động, công dân độ tuổi nào được tham gia lao động 

trong xã hội? 

 A. Đủ 16 tuổi B. Đủ 14 tuổi C. Dưới 18 tuổi D. Đủ 15 

tuổi 

Câu 26: Theo em, đối tượng nào sau đây được quyền kinh doanh theo quy định 

của pháp luật? 
 A. Người chưa thành niên. B. Người đang bị phạt tù giam. 

 C. Người bị nhiễm HIV/AIDS. D. Người mất năng lực hành vi 

dân sự. 

Câu 27: Người đã được cấp giấy phép lái xe, điều khiển xe môtô chạy quá tốc 

độ quy định là vi phạm pháp luật nào dưới đây? 
 A. Hình sự. B. Tố tụng C. Dân sự.          D. Hành chính. 

Câu 28: Trách nhiệm của công dân trong việc kinh doanh và đóng thuế là gì? 
 A. Không đóng bất cứ một loại thuế nào khi kinh doanh 

 B. Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 

 C. Tìm cách trốn thuế 

 D. Lách luật để kinh doanh kiếm lợi cho mình 



 

 

Phần II. Tự luận (3 điểm) 

  Câu 1. (1 điểm) Thế nào là vi phạm pháp luật? Trong các loại vi phạm pháp 

luật, vi phạm pháp luật nào nguy hiểm nhất? 

  Câu 2. (2 điểm) Cho tình huống :  

       Hùng 14 tuổi, ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư 

gặp đèn đỏ, Hùng không dừng xe mà phóng vụt qua chẳng may va vào ông Nam - 

người đang đi đúng  phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông Nam bị 

thương nặng. 

         a. Hãy nhận xét hành vi của Hùng? 

b. Nêu các vi phạm pháp luật mà Hùng đã mắc và trách nhiệm pháp lí mà 

Hùng phải thực hiện trong sự việc này? 

 

 

-  Chúc các con làm bài tốt – 
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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm): Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại một đáp án 

đúng vào giấy kiểm tra  

Câu 1: Anh T cảnh sát giao thông yêu cầu anh N sinh viên trường đại học X 

dừng xe để lập biên bản xử phạt vì lỗi vượt đèn đỏ. Sợ bị phát hiện năm trăm 

gram ma túy tổng hợp giấu trong cốp xe nên anh N phóng xe bỏ chạy. Hành vi 

của anh N đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

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

 C. Dân sự và hình sự. D. Hình sự và kỉ luật. 

Câu 2: Người đã được cấp giấy phép lái xe, điều khiển xe môtô chạy quá tốc độ 

quy định là vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

 A. Hành chính. B. Hình sự. C. Tố tụng D. Dân sự. 

Câu 3: Bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm pháp lí có hành vi tổ chức 

buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

 A. Kỉ luật. B. Dân sự. C. Hình sự. D. Hành chính. 

Câu 4: Hành vi ăn trộm xe máy là vi phạm 

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

Câu 5: Theo Luật Lao động, công dân độ tuổi nào được tham gia lao động 

trong xã hội? 

 A. Đủ 16 tuổi B. Đủ 15 tuổi C. Đủ 14 tuổi D. Dưới 18 tuổi 

Câu 6: Tình huống nào sau đây vi phạm pháp luật? 

 A. Bà Mùi bị bệnh tâm thần đã dùng lửa đốt nhà hàng xóm. 

 B. Bé Ánh ( 5 tuổi) được mẹ đưa đi học ở trường Mầm non. 

 C. Anh Hùng say rượu đi xe máy. 

 D. An rất ghét Huy và có ý định đánh cho Huy một trận thật đau. 

Câu 7: Hợp đồng lao động là gì? 

 A. Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

 B. Là sự đàm phán giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

 C. Là sự thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

    Đề 901 



 

 

 D. Là sự trao đổi giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm 

có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ 

lao động. 

Câu 8: Trách nhiệm của công dân trong việc kinh doanh và đóng thuế là gì? 

 A. Không đóng bất cứ một loại thuế nào khi kinh doanh 

 B. Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 

 C. Lách luật để kinh doanh kiếm lợi cho mình 

 D. Tìm cách trốn thuế 

Câu 9: Theo quy định của pháp luật, bất cứ người kinh doanh nào cũng phải 

thực hiện nghĩa vụ 

 A. thu hút nguồn viện trợ. B. kê khai đúng số vốn. 

 C. tăng đầu cơ tích trữ. D. thế chấp mọi tài sản. 

Câu 10: Có mấy loại vi phạm pháp luật? 

 A. 4 B. 3 C. 5 D. 2 

Câu 11: Bất kỳ công dân nào thanh toán tiền thuê nhà không đúng thỏa thuận 

trong hợp đồng là 

 A. thực hiện quá trình tố tụng. B. áp dụng hình thức kỉ luật. 

 C. tham gia quan hệ hành chính. D. vi phạm pháp luật dân sự. 

Câu 12: Việc làm nào sau đây trái với quy định của Nhà nước về hôn nhân? 

   A. Kết hôn không phân biệt tôn giáo    

   B. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng 

   C. Cha mẹ góp ý, hướng dẫn cho con trong vấn đề hôn nhân  

   D. Kết hôn dựa trên cơ sở tình yêu chân chính. 

Câu 13: Hành vi sản xuất hàng nhái, hàng giả là vi phạm pháp luật nào? 

 A. Vi phạm pháp luật hành chính B. Vi phạm pháp luật dân sự 

 C. Vi phạm pháp luật hình sự D. Vi phạm kỉ luật. 

Câu 14: Độ tuổi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mội hành vi 

phạm tội của mình ? 

 A. Đủ 18 tuổi trở lên. B. Đủ 17 tuổi trở lên 

 C. Đủ 16 tuổi trở lên D. Đủ 14 tuổi trở lên 

Câu 15: Hành vi xâm phạm các nguyên tắc quản lí Nhà nước do người có năng 

lực trách nhiệm pháp lí thực hiện mà không phải tội phạm là vi phạm pháp 

luật nào dưới đây? 

 A. Hình sự. B. Dân sự. C. Kỉ luật D. Hành chính. 

Câu 16: Luật lao động Việt Nam cấm sử dụng lao động ở độ tuổi nào làm 

những công việc nặng nhọc, nguy hiểm ? 

 A. 16 tuổi B. Dưới 18 tuổi C. 18 tuổi D. 17 tuổi 

Câu 17: Đi xe máy vượt đèn đỏ là vi phạm pháp luật… 

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

Câu 18: Hòa là học sinh lớp 8, trong dịp tết vừa qua có tham gia đua xe trái 

phép cùng một số bạn. Theo em Hòa đã vi phạm loại vi phạm pháp luật nào? 

 A. Vi phạm pháp luật hành chính. B. Vi phạm pháp luật hình sự. 



 

 

 C. Vi phạm kỉ luật. D. Vi phạm pháp luật dân sự. 

Câu 19: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền và nghĩa vụ lao động của 

công dân? 

 A. Học sinh tiểu học còn nhỏ chưa phải lao động 

 B. Mọi người đều có nghĩa vụ lao động 

 C. Chỉ người đủ 15 tuổi trở lên mới phải lao động 

 D. Người khuyết tật không cần lao động 

Câu 20: Đối tượng nào sau đây được kết hôn theo quy định của pháp luật? 

 A. Nam, nữ trên 18 tuổi B. Nam đủ 18 tuổi, nữ đủ 20 tuổi 
 C. Nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi D. Nam trên 20 tuổi, nữ trên 20 tuổi 

Câu 21: Nếu người lao động làm việc cho một công ty A trong khoảng thời gian từ 

12 tháng đến 36 tháng, thì người lao động cần phải kí hợp đồng lao động với công 

ty A là loại hợp đồng nào sau đây? 

  A. Hợp đồng lao động ban đầu             

  B. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 

  C. Hợp đồng lao động xác định thời hạn  

  D. Hợp đồng lao động theo mùa vụ 

Câu 22: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự, do 

người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý xâm hại 

đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị coi là 

 A. nguyên cáo. B. nhân chứng. C. bị đơn. D. tội phạm. 

Câu 23: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật ? 

 A. Người lái xe uống rượu say, đâm vào người đi đường. 

 B. Điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. 

 C. Đá bóng dưới lòng đường gây tai nạn giao thông. 

 D. Em bé 5 tuổi nghịch lửa làm cháy gian bếp nhà hàng xóm 

Câu 24: Mai mở tài liệu trong kì thi học kì II, việc làm của Mai là 

 A. Vi phạm pháp luật dân sự B. Vi phạm kỉ luật 

 C. Vi phạm pháp luật hình sự D. Vi phạm pháp luật hành chính. 

Câu 25: Vì sao Nhà nước ta quy định đánh thuế chênh lệnh nhau giữa các mặt hàng? 

 A. Khuyến khích nhập khẩu                       B. Khuyến mãi hàng hóa 

 C. Khuyến khích phát triển sản xuất trong nước  D. Khuyến khích người tiêu dùng 

mua hàng hóa 

Câu 26: Theo em, đối tượng nào sau đây được quyền kinh doanh theo quy định của pháp luật? 

 A. Người chưa thành niên. B. Người bị nhiễm HIV/AIDS. 

 C. Người đang bị phạt tù giam. D. Người mất năng lực hành vi dân sự. 

Câu 27: Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật lao động? 

 A. Trả công cho người lao động đúng quy định        

   B. Người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc của người lao động 

 C. Thuê trẻ em khoảng 13 tuổi đến 14 tuổi đội than    

   D. Tự ý phá bỏ hợp đồng không báo trước 

Câu 28: Thuế là gì? 



 

 

 A. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp 

vào quỹ do người lãnh đạo một cơ quan quản lý. 

 B. Là tổng thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân 

sách nhà nước. 

 C. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức xã hội có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách nhà nước. 

 D. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách Nhà nước. 

 

Phần II. Tự luận (3 điểm) 

 Câu 1. (1 điểm) Thế nào là vi phạm pháp luật? Trong các loại vi phạm pháp luật, vi 

phạm pháp luật nào nguy hiểm nhất? 

 Câu 2. (2 điểm) Cho tình huống :  

       Hùng 14 tuổi, ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư 

gặp đèn đỏ, Hùng không dừng xe mà phóng vụt qua chẳng may va vào ông Nam - 

người đang đi đúng  phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông Nam bị 

thương nặng. 

        a. Hãy nhận xét hành vi của Hùng? 

b. Nêu các vi phạm pháp luật mà Hùng đã mắc và trách nhiệm pháp lí mà 

Hùng phải thực hiện trong sự việc này? 

 
  

-  Chúc các con làm bài tốt – 
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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm): Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại một đáp án 

đúng vào giấy kiểm tra  

Câu 1: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật ? 

 A. Đá bóng dưới lòng đường gây tai nạn giao thông. 

 B. Em bé 5 tuổi nghịch lửa làm cháy gian bếp nhà hàng xóm 

 C. Người lái xe uống rượu say, đâm vào người đi đường. 

 D. Điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. 

Câu 2: Có mấy loại vi phạm pháp luật? 

 A. 3 B. 5 C. 2 D. 4 

Câu 3: Tình huống nào sau đây vi phạm pháp luật? 

 A. Bà Mùi bị bệnh tâm thần đã dùng lửa đốt nhà hàng xóm. 

 B. Bé Ánh ( 5 tuổi) được mẹ đưa đi học ở trường Mầm non. 

 C. Anh Hùng say rượu đi xe máy. 

 D. An rất ghét Huy và có ý định đánh cho Huy một trận thật đau. 

Câu 4: Người đã được cấp giấy phép lái xe, điều khiển xe môtô chạy quá tốc độ 

quy định là vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

 A. Hành chính. B. Tố tụng C. Dân sự. D. Hình sự. 

Câu 5: Hành vi sản xuất hàng nhái, hàng giả là vi phạm pháp luật nào ? 

 A. Vi phạm pháp luật hình sự B. Vi phạm pháp luật hành chính 

 C. Vi phạm kỉ luật. D. Vi phạm pháp luật dân sự 

Câu 6: Hợp đồng lao động là gì? 

 A. Là sự trao đổi giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm 

có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ 

lao động. 

 B. Là sự đàm phán giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

 C. Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

 D. Là sự thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

Câu 7: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự, do 

người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý xâm 

hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị coi là 

 A. nhân chứng. B. nguyên cáo. C. tội phạm. D. bị đơn. 

    Đề 901 



 

 

Câu 8: Hành vi xâm phạm các nguyên tắc quản lí Nhà nước do người có năng 

lực trách nhiệm pháp lí thực hiện mà không phải tội phạm là vi phạm pháp 

luật nào dưới đây? 

 A. Dân sự. B. Kỉ luật C. Hành chính. D. Hình sự. 

Câu 9: Hành vi ăn trộm xe máy là vi phạm 

 A. pháp luật dân sự B. pháp luật hành chính 

 C. pháp luật hình sự D. kỉ luật. 

Câu 10: Thuế là gì? 

 A. Là tổng thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân 

sách nhà nước. 

 B. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức xã hội có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách nhà nước. 

 C. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ 

nộp vào quỹ do người lãnh đạo một cơ quan quản lý. 

 D. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách Nhà nước. 

Câu 11: Theo em, đối tượng nào sau đây được quyền kinh doanh theo quy định của 

pháp luật? 

 A. Người đang bị phạt tù giam. B. Người chưa thành niên. 

 C. Người mất năng lực hành vi dân sự. D. Người bị nhiễm HIV/AIDS. 

Câu 12: Hòa là học sinh lớp 8, trong dịp tết vừa qua có tham gia đua xe trái 

phép cùng một số bạn. Theo em Hòa đã vi phạm loại vi phạm pháp luật nào? 

 A. Vi phạm pháp luật dân sự. B. Vi phạm kỉ luật. 

 C. Vi phạm pháp luật hành chính. D. Vi phạm pháp luật hình sự. 

Câu 13: Anh T cảnh sát giao thông yêu cầu anh N sinh viên trường đại học X 

dừng xe để lập biên bản xử phạt vì lỗi vượt đèn đỏ. Sợ bị phát hiện năm trăm 

gram ma túy tổng hợp giấu trong cốp xe nên anh N phóng xe bỏ chạy. Hành vi 

của anh N đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

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

 C. Hình sự và kỉ luật. D. Dân sự và hình sự. 

Câu 14: Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật lao động? 

 A. Trả công cho người lao động đúng quy định          

   B. Người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc của người lao động 

 C. Thuê trẻ em khoảng 13 tuổi đến 14 tuổi đội than    

   D. Tự ý phá bỏ hợp đồng không báo trước 

Câu 15: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền và nghĩa vụ lao động của 

công dân? 

 A. Chỉ người đủ 15 tuổi trở lên mới phải lao động    B. Mọi người đều có 

nghĩa vụ lao động 

 C. Học sinh tiểu học còn nhỏ chưa phải lao động     D. Người khuyết tật không 

cần lao động 

 



 

 

Câu 16: Mai mở tài liệu trong kì thi học kì II, việc làm của Mai là 

 A. Vi phạm kỉ luật B. Vi phạm pháp luật hình sự 

 C. Vi phạm pháp luật hành chính. D. Vi phạm pháp luật dân sự 

Câu 17: Bất kỳ công dân nào thanh toán tiền thuê nhà không đúng thỏa thuận 

trong hợp đồng là 

 A. vi phạm pháp luật dân sự. B. thực hiện quá trình tố tụng. 

 C. tham gia quan hệ hành chính. D. áp dụng hình thức kỉ luật. 

Câu 18: Đi xe máy vượt đèn đỏ là vi phạm pháp luật… 

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

Câu 19: Luật lao động Việt Nam cấm sử dụng lao động ở độ tuổi nào làm 

những công việc nặng nhọc, nguy hiểm ? 

 A. 16 tuổi B. Dưới 18 tuổi C. 18 tuổi D. 17 tuổi 

Câu 20: Đối tượng nào sau đây được kết hôn theo quy định của pháp luật? 

 A. Nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi B.  Nam đủ 18 tuổi, nữ đủ 20 tuổi 

 C. Nam, nữ trên 18 tuổi D. Nam trên 20 tuổi, nữ trên 20 tuổi 

Câu 21: Vì sao Nhà nước ta quy định đánh thuế chênh lệnh nhau giữa các mặt hàng? 

 A. Khuyến mãi hàng hóa     

   B. Khuyến khích nhập khẩu 

 C. Khuyến khích người tiêu dùng mua hàng hóa   

   D. Khuyến khích phát triển sản xuất trong nước 

Câu 22: Trách nhiệm của công dân trong việc kinh doanh và đóng thuế là gì? 

 A. Tìm cách trốn thuế 

 B. Lách luật để kinh doanh kiếm lợi cho mình 

 C. Không đóng bất cứ một loại thuế nào khi kinh doanh 

 D. Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 

Câu 23: Độ tuổi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mội hành vi phạm tội 

của mình? 

 A. Đủ 17 tuổi trở lên B. Đủ 16 tuổi trở lên 

 C. Đủ 18 tuổi trở lên. D. Đủ 14 tuổi trở lên 

Câu 24: Bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm pháp lí có hành vi tổ chức 

buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

 A. Kỉ luật. B. Dân sự. C. Hình sự.          D. Hành chính. 

Câu 25: Theo quy định của pháp luật, bất cứ người kinh doanh nào cũng phải 

thực hiện nghĩa vụ 

 A. kê khai đúng số vốn. B. thu hút nguồn viện trợ. 

 C. thế chấp mọi tài sản. D. tăng đầu cơ tích trữ. 

Câu 26: Việc làm nào sau đây trái với quy định của Nhà nước về hôn nhân? 

   A. Kết hôn không phân biệt tôn giáo    

   B. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng 

   C. Cha mẹ góp ý, hướng dẫn cho con trong vấn đề hôn nhân  

   D. Kết hôn dựa trên cơ sở tình yêu chân chính. 



 

 

Câu 27: Nếu người lao động làm việc cho một công ty A trong khoảng thời gian 

từ 12 tháng đến 36 tháng, thì người lao động cần phải kí hợp đồng lao động với 

công ty A là loại hợp đồng nào sau đây? 

 A. Hợp đồng lao động ban đầu   

   B. Hợp đồng lao động theo mùa vụ 

 C. Hợp đồng lao động xác định thời hạn  

   D. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn  

Câu 28: Theo Luật Lao động, công dân độ tuổi nào được tham gia lao động trong 

xã hội? 
 A. Đủ 16 tuổi B. Dưới 18 tuổi C. Đủ 14 tuổi D. Đủ 15 tuổi 

 

Phần II. Tự luận (3 điểm) 

   Câu 1. (1 điểm) Thế nào là vi phạm pháp luật? Trong các loại vi phạm pháp 

luật, vi phạm pháp luật nào nguy hiểm nhất? 

  Câu 2. (2 điểm) Cho tình huống :  

       Hùng 14 tuổi, ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư 

gặp đèn đỏ, Hùng không dừng xe mà phóng vụt qua chẳng may va vào ông Nam - 

người đang đi đúng  phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông Nam bị 

thương nặng. 

        a. Hãy nhận xét hành vi của Hùng? 

b. Nêu các vi phạm pháp luật mà Hùng đã mắc và trách nhiệm pháp lí mà 

Hùng phải thực hiện trong sự việc này? 

 

 

 

 

-  Chúc các con làm bài tốt – 
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Phần I: Trắc nghiệm (7 điểm): Trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại một đáp án 

đúng vào giấy kiểm tra  

Câu 1: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây về quyền và nghĩa vụ lao động của 

công dân? 

 A. Học sinh tiểu học còn nhỏ chưa phải lao động       

   B. Người khuyết tật không cần lao động 

 C. Mọi người đều có nghĩa vụ lao động        

   D. Chỉ người đủ 15 tuổi trở lên mới phải lao động 

Câu 2: Hành vi nào sau đây không vi phạm pháp luật lao động? 

 A. Tự ý phá bỏ hợp đồng không báo trước    

   B. Thuê trẻ em khoảng 13 tuổi đến 14 tuổi đội than 

 C. Người sử dụng lao động kéo dài thời gian thử việc của người lao động   

   D. Trả công cho người lao động đúng quy định 

Câu 3: Thuế là gì? 

 A. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức xã hội có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách nhà nước. 

 B. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp 

vào ngân sách Nhà nước. 

 C. Là tổng thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ nộp vào ngân 

sách nhà nước. 

 D. Là một phần trong thu nhập của công dân và tổ chức kinh tế có nghĩa vụ 

nộp vào quỹ do người lãnh đạo một cơ quan quản lý. 

Câu 4: Có mấy loại vi phạm pháp luật? 

 A. 4 B. 2 C. 5 D. 3 

Câu 5: Anh T cảnh sát giao thông yêu cầu anh N sinh viên trường đại học X 

dừng xe để lập biên bản xử phạt vì lỗi vượt đèn đỏ. Sợ bị phát hiện năm trăm 

gram ma túy tổng hợp giấu trong cốp xe nên anh N phóng xe bỏ chạy. Hành vi 

của anh N đã vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

 A. Hành chính và hình sự.   B. Hình sự và kỉ luật.   

 C. Dân sự và hình sự.  D. Hành chính và dân sự. 

Câu 6: Hành vi ăn trộm xe máy là vi phạm 

 A. pháp luật hành chính    B. pháp luật dân sự    

 C. kỉ luật. D. pháp luật hình sự 

Câu 7: Hòa là học sinh lớp 8, trong dịp tết vừa qua có tham gia đua xe trái 

phép cùng một số bạn. Theo em Hòa đã vi phạm loại vi phạm pháp luật nào? 

 A. Vi phạm pháp luật kỉ luật. B. Vi phạm pháp luật hành chính. 

 C. Vi phạm pháp luật dân sự. D. Vi phạm pháp luật hình sự. 

    Đề 901 



 

 

Câu 8: Luật lao động Việt Nam cấm sử dụng lao động ở độ tuổi nào làm những 

công việc nặng nhọc, nguy hiểm ? 

 A. 16 tuổi B. Dưới 18 tuổi C. 18 tuổi D. 17 tuổi 

Câu 9: Hành vi nào dưới đây không phải là hành vi vi phạm pháp luật ? 

 A. Đá bóng dưới lòng đường gây tai nạn giao thông. 

 B. Người lái xe uống rượu say, đâm vào người đi đường. 

 C. Em bé 5 tuổi nghịch lửa làm cháy gian bếp nhà hàng xóm 

 D. Điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm. 

Câu 10: Trách nhiệm của công dân trong việc kinh doanh và đóng thuế là gì? 

 A. Lách luật để kinh doanh kiếm lợi cho mình 

 B. Không đóng bất cứ một loại thuế nào khi kinh doanh 

 C. Tìm cách trốn thuế 

 D. Thực hiện tốt quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế 

Câu 11: Hành vi sản xuất hàng nhái, hàng giả là vi phạm pháp luật nào ? 

 A. Vi phạm pháp luật hành chính B. Vi phạm pháp luật hình sự 

 C. Vi phạm pháp luật dân sự D. Vi phạm kỉ luật. 

Câu 12: Độ tuổi nào sau đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mội hành vi 

phạm tội của mình ? 

 A. Đủ 14 tuổi trở lên B. Đủ 16 tuổi trở lên 

 C. Đủ 17 tuổi trở lên D. Đủ 18 tuổi trở lên. 

Câu 13: Bất kỳ công dân nào thanh toán tiền thuê nhà không đúng thỏa thuận 

trong hợp đồng là 

 A. thực hiện quá trình tố tụng. B. tham gia quan hệ hành chính. 

 C. áp dụng hình thức kỉ luật. D. vi phạm pháp luật dân sự. 

Câu 14: Hợp đồng lao động là gì? 

 A. Là sự đàm phán giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

 B. Là sự thương lượng giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

 C. Là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc 

làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan 

hệ lao động. 

 D. Là sự trao đổi giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm 

có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ 

lao động. 

Câu 15: Hành vi nguy hiểm cho xã hội, được quy định trong Bộ luật Hình sự, 

do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện một cách vô ý hoặc cố ý 

xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ bị coi là 

 A. nguyên cáo. B. tội phạm. C. bị đơn.          D. nhân chứng. 

 



 

 

Câu 16: Mai mở tài liệu trong kì thi học kì II, việc làm của Mai là 

 A. Vi phạm pháp luật hành chính. B. Vi phạm pháp luật dân sự 

 C. Vi phạm kỉ luật D. Vi phạm pháp luật hình sự 

Câu 17: Hành vi xâm phạm các nguyên tắc quản lí Nhà nước do người có năng 

lực trách nhiệm pháp lí thực hiện mà không phải tội phạm là vi phạm pháp 

luật nào dưới đây? 
 A. Kỉ luật B. Hành chính. C. Dân sự. D. Hình sự. 

Câu 18: Nếu người lao động làm việc cho một công ty A trong khoảng thời gian 

từ 12 tháng đến 36 tháng, thì người lao động cần phải kí hợp đồng lao động với 

công ty A là loại hợp đồng nào sau đây? 

 A. Hợp đồng lao động xác định thời hạn   

   B. Hợp đồng lao động không xác định thời hạn 

 C. Hợp đồng lao động theo mùa vụ    

   D. Hợp đồng lao động ban đầu 

Câu 19: Theo quy định của pháp luật, bất cứ người kinh doanh nào cũng phải 

thực hiện nghĩa vụ 

 A. kê khai đúng số vốn. B. thu hút nguồn viện trợ. 

 C. thế chấp mọi tài sản. D. tăng đầu cơ tích trữ. 

Câu 20: Bất kỳ người nào đủ năng lực trách nhiệm pháp lí có hành vi tổ chức 

buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

 A. Hành chính. B. Kỉ luật. C. Hình sự. D. Dân sự. 

Câu 21: Tình huống nào sau đây vi phạm pháp luật? 

 A. Anh Hùng say rượu đi xe máy. 

 B. Bé Ánh ( 5 tuổi) được mẹ đưa đi học ở trường Mầm non. 

 C. Bà Mùi bị bệnh tâm thần đã dùng lửa đốt nhà hàng xóm. 

 D. An rất ghét Huy và có ý định đánh cho Huy một trận thật đau. 

Câu 22: Việc làm nào sau đây trái với quy định của Nhà nước về hôn nhân? 

   A. Kết hôn không phân biệt tôn giáo    

   B. Kết hôn khi đang có vợ hoặc có chồng 

   C. Cha mẹ góp ý, hướng dẫn cho con trong vấn đề hôn nhân  

   D. Kết hôn dựa trên cơ sở tình yêu chân chính. 

Câu 23: Người đã được cấp giấy phép lái xe, điều khiển xe môtô chạy quá tốc 

độ quy định là vi phạm pháp luật nào dưới đây? 

 A. Dân sự. B. Tố tụng C. Hành chính. D. Hình sự. 

Câu 24: Đi xe máy vượt đèn đỏ là vi phạm pháp luật… 

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

Câu 25: Theo Luật Lao động, công dân độ tuổi nào được tham gia lao động 

trong xã hội? 

 A. Đủ 16 tuổi B. Dưới 18 tuổi C. Đủ 14 tuổi D. Đủ 15 tuổi 

Câu 26: Theo em, đối tượng nào sau đây được quyền kinh doanh theo quy định 

của pháp luật? 

 A. Người mất năng lực hành vi dân sự. B. Người bị nhiễm HIV/AIDS. 

 C. Người đang bị phạt tù giam. D. Người chưa thành niên. 



 

 

Câu 27: Đối tượng nào sau đây được kết hôn theo quy định của pháp luật? 

 A. Nam, nữ trên 18 tuổi                           B. Nam trên 20 tuổi, nữ trên 20 tuổi 

 C. Nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi            D. Nam trên 18 tuổi, nữ trên 20 tuổi 

Câu 28: Vì sao Nhà nước ta quy định đánh thuế chênh lệnh nhau giữa các mặt hàng? 

 A. Khuyến khích người tiêu dùng mua hàng hóa 

 B. Khuyến khích nhập khẩu 

 C. Khuyến mãi hàng hóa 

 D. Khuyến khích phát triển sản xuất trong nước 

 

Phần II. Tự luận (3 điểm) 

  Câu 1. (1 điểm) Thế nào là vi phạm pháp luật? Trong các loại vi phạm pháp 

luật, vi phạm pháp luật nào nguy hiểm nhất? 

  Câu 2. (2 điểm) Cho tình huống :  

       Hùng 14 tuổi, ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư 

gặp đèn đỏ, Hùng không dừng xe mà phóng vụt qua chẳng may va vào ông Nam - 

người đang đi đúng  phần đường của mình, làm cả hai cùng ngã và ông Nam bị 

thương nặng. 

         a. Hãy nhận xét hành vi của Hùng? 

b. Nêu các vi phạm pháp luật mà Hùng đã mắc và trách nhiệm pháp lí mà 

Hùng phải thực hiện trong sự việc này? 

 

-  Chúc các con làm bài tốt – 
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Phần I: Trắc nghiệm (5 điểm)  

   Mỗi câu trả lời đúng được (0,25 điểm) . 

 

Mã đề GDCD9II101 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án C B A A C A A 

Câu 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B A B C D B B 

Câu  15 16 17 18 19 20 21 

Đáp án D B B D C C B 

Câu  22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A A C D C D B 

 

Mã đề GDCD9II102 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án A A D A B C A 

Câu 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B B A D B C C 

Câu  15 16 17 18 19 20 21 

Đáp án D B B A B C C 

Câu  22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D D B C B A C 

 

Mã đề GDCD9II103 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án B D C A A C C 

Câu 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án C C B D C B A 

Câu  15 16 17 18 19 20 21 

Đáp án B A A B B A D 

Câu  22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án D B D A B C D 

 

 

 

 



 

 

Mã đề GDCD9II104 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 

Đáp án C D A A A D B 

Câu 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án B C D B B D C 

Câu  15 16 17 18 19 20 21 

Đáp án B C B A A A A 

Câu  22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án B C B D B C D 

 

Phần II: Tự luận (3 điểm) 

Câu 1. (1 điểm) Học sinh nêu được các ý sau:  

 - Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách 

nhiệm pháp lý thực hiện, xâm hại đến các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ. 

(0,25 điểm)            

 - Vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định trách nhiệm pháp lí.    (0,25 điểm)  

 -  Vi phạm pháp luật nguy hiểm nhất: Vi phạm pháp luật hình sự      (0,25 điểm)       

Câu 2. (2 điểm) Học sinh có thể diễn đạt bằng nhiều cách khác nhau nhưng phải 

đảm bảo các ý sau:  

a) Hành vi của Hùng là sai, đã gây ra hậu quả nghiêm trọng: Hùng chưa đến tuổi 

được sử dụng xe máy, vượt đèn đỏ, đi học muộn           (1 điểm) 

b) - Các vi phạm mà Hùng đã mắc phải:                  (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm) 

+ Hùng vi phạm qui định của pháp luật về vi phạm luật giao thông 

+ Hùng vi phạm kỉ luật của nhà trường: không thực hiện đúng nội quy của Nhà 

trường. 

     - Trách nhiệm của Hùng:                                     (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm) 

+ Chịu hình thức xử lý hành chính được quy định trong luật giao thông. 

+ Chịu hình thức kỷ luật của nhà trường. 

 

Ghi chú: Căn cứ vào bài làm của HS, dựa vào thang điểm trên, GV cho các mức 

điểm còn lại. 

 

* Duyệt đề 

    Nhóm trưởng               Tổ trưởng chuyên môn                  BGH duyệt 
 

 

 

Đặng Thị  Mai Trang            Lê Triệu Oanh                          Đặng Sỹ Đức 

 


