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Câu 1. Công dân thuộc tất cả các dân tộc đều được tham gia thảo luận, góp ý các vấn đề chung của đất nước 

là thể hiện nội dung của quyền bình đẳng giữa các dân tộc về 

 A. chính trị B. văn hóa C. xã hội D. kinh tế 

Câu 2. Năm nay H 15 tuổi lên lớp 10. Để động viên con, bố H đã mua xe máy Cub 50 cho bạn. Nhưng H đã 

nói với bố: Con cảm ơn bố, sang năm con sẽ đi học bằng xe này ạ. Bạn H đã sử dụng đúng hình thức thực 

hiện pháp luật nào? 

 A. Thi hành pháp luật B. Sử dụng pháp luật 

 C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật 

Câu 3. Ông K lừa chị H bằng cách mượn của chị 10 lượng vàng, nhưng đến ngày hẹn ông K đã không trả 

cho chị H số vàng trên. Chị H đã làm đơn kiện ông K ra tòa. Vậy Chị H đã sử dụng hình thức thực hiện pháp 

luật nào dưới đây? 

 A. Tuân thủ pháp luật B. Thi hành pháp luật 

 C. Áp dụng pháp luật D. Sử dụng pháp luật 

Câu 4. Sau nhiều lần bày tỏ tình cảm nhưng không được chị N đáp lại, giám đốc doanh nghiệp X đã điều 

chuyển chị xuống làm ở bộ phận pha chế hóa chất mà không có phụ cấp độc hại. Giám đốc X đã vi phạm 

quyền bình đẳng trong lĩnh vực nào dưới đây? 

 A. Việc làm B. Đãi ngộ C. Lao động D. Tài chính 

Câu 5. Nội dung “quy định bắt buộc đối với tất cả mọi cá nhân, tổ chức, ai cũng phải xử sự theo pháp luật” 

thể hiện một trong những đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính nghiêm túc B. Tính quy phạm phổ biến 

 C. Tính nhân dân D. Tính quyền lực bắt buộc chung 

Câu 6. Tại trường dân tộc nội trú tỉnh S, Ban giám hiệu nhà trường khuyến khích học sinh hát những bài hát, 

điệu múa của dân tộc mình. Điều này thể hiện các dân tộc bình đẳng về nội dung nào dưới đây? 

 A. giáo dục B. văn hóa C. chính trị D. kinh tế 

Câu 7. Anh H cho anh K vay tiền mà không lấy lãi. Khi cần dùng đến tiền, anh H đòi thì anh K trốn tránh 

không chịu gặp. Anh H nhờ B đến nhà dọa dẫm anh K, đập phá một số đồ đạc. Bực mình anh K đã đến nhà 

anh H, hai bên to tiếng và xông vào đánh nhau. Anh K dùng gạch ném anh H bị thương nặng. Những ai dưới 

đây phải chịu trách nhiệm pháp lý? 

 A. Anh K và B B. Anh H, K, B C. Anh H, K D. Anh H và B 

Câu 8. Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi 

 A. dân tộc, độ tuổi, giới tính 

 B. dân tộc, giới tính, độ tuổi, tôn giáo 

 C. dân tộc, địa vị, giới tính, tôn giáo 

 D. thu nhập, tuổi tác, địa vị 

Câu 9. Cơ sở sản xuất kinh doanh A áp dụng các biện pháp bảo vệ môi trường là đã thực hiện pháp luật theo 

hình thức nào dưới đây? 

 A. Sử dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật 

 C. Tuân thủ pháp luật D. Áp dụng pháp luật 

Câu 10. Chị A sử dụng hành lang của khu chung cư để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo 

hình thức nào dưới đây? 

 A. Áp dụng pháp luật B. Thi hành pháp luật 

 C. Sử dụng pháp luật D. Tuân thủ pháp luật 



2/4 - Mã đề 003 

Câu 11. Nội dung nào dưới đây không thuộc bình đẳng trong lao động? 

 A. Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động 

 B. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ 

 C. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động 

 D. Bình đẳng trong lựa chọn hình thức kinh doanh 

Câu 12. Pháp luật là phương tiện để công dân  

 A. thực hiện mong muốn của mình B. thực hiện quyền của mình  

 C. đạt được lợi ích của mình D. làm việc có hiệu quả  

Câu 13. Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm đặc biệt nghiêm 

trọng? 

 A. Từ đủ 12 tuổi trở lên B. Từ đủ 18 tuổi trở lên 

 C. Từ đủ 14 tuổi trở lên D. Từ đủ 16 tuổi trở lên 

Câu 14. Giám đốc công ty X đã quyết định chuyển chị L sang làm công việc nặng nhọc thuộc danh mục 

công việc mà pháp luật quy định “không được sử dụng lao động nữ”, trong khi trong công ty vẫn có lao 

động nam để làm công việc này. Quyết định của giám đốc công ty đã xâm phạm tới 

 A. quyền bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ 

 B. quyền bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động 

 C. quyền lựa chọn việc làm của lao động nữ 

 D. quyền ưu tiên lao động nữ 

Câu 15. Vợ chồng tạo điều kiện cho nhau phát triển về mọi mặt là thể hiện sự bình đẳng trong 

 A. quan hệ tài sản B. quan hệ chính trị C. quan hệ xã hội D. quan hệ nhân thân 

Câu 16. Nội dung nào dưới đây không thể hiện sự bình đẳng giữa vợ và chồng? 

 A. Có quyền như nhau đối với tài sản chung 

 B. Tôn trọng và giữ gìn danh dự uy tín cho nhau 

 C. Ai làm ra tiền nhiều hơn sẽ có quyền định đoạt tài sản chung 

 D. Được đại diện cho nhau, thừa kế tài sản của nhau 

Câu 17. Bình đẳng trong kinh doanh không bao gồm nội dung nào dưới đây? 

 A. Bình đẳng về chủ động tìm kiếm thị trường khách hàng 

 B. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh 

 C. Bình đẳng trong việc liên kết với các doanh nghiệp trong và ngoài nước 

 D. Được trả lương cho cán bộ nhân viên như nhau 

Câu 18. Sau khi kết hôn anh T (là chồng) đã quyết định không cho chị H (là vợ) đi học đại học trở lại. Anh T 

đã xâm phạm tới quyền nào dưới đây trong quan hệ hôn nhân gia đình? 

 A. Quyền bình đẳng về học tập của công dân 

 B. Quyền bình đẳng giữa vợ và chồng trong quan hệ nhân thân 

 C. Quyền bình đẳng giữa nam và nữ 

 D. Quyền tự do biểu đạt ý kiến 

Câu 19. Nội dung của tất cả các văn bản đều phải phù hợp, không được trái với Hiến pháp là thể hiện đặc 

trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính bắt buộc chung 

 B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức 

 C. Tính phù hợp về mặt nội dung 

 D. Tính quy phạm phổ biến 

Câu 20. Việc đưa ra những quy định riêng thể hiện sự quan tâm đối với lao động nữ góp phần thực hiện tốt 

chính sách gì của Đảng và Nhà nước ta? 

 A. Bình đẳng giới B. Đại đoàn kết dân tộc 

 C. Tiền lương D. An sinh xã hội 

Câu 21. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết giữ gìn bản sắc dân tộc và phát huy những phong tục 

tập quán truyền thống văn hóa tốt đẹp của mình là thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực 

 A. xã hội B. văn hóa, giáo dục C. chính trị D. kinh tế 
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Câu 22. Thấy chị M thường xuyên đi làm muộn nhưng cuối năm vẫn nhận chế độ khen thưởng hoàn thành 

xuất sắc nhiệm vụ. Chị B nghi ngờ chị M có quan hệ tình cảm với giám đốc K nên đã báo cho vợ giám đốc 

biết. Do ghen tuông, vợ giám đốc yêu cầu trưởng phòng P theo dõi chị M và bắt chồng đuổi việc chị. Nể vợ, 

giám đốc K đã sa thải chị M. Những ai dưới đây đã vi phạm nội dung quyền bình đẳng trong lao động? 

 A. Giám đốc K, trưởng phòng P và chị M 

 B. Vợ chồng giám đốc K và trưởng phòng P 

 C. Giám đốc K và chị M 

 D. Vợ giám đốc K, trưởng phòng P và chị M 

Câu 23. Q đi xe máy không đội mũ bảo hiểm nên bị cảnh sát giao thông phạt tiền. Q phải chịu trách nhiệm 

pháp lý nào dưới đây? 

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

Câu 24. Người từ đủ bao nhiêu tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm pháp lý do hành vi vi phạm pháp luật của 

mình? 

 A. 12 tuổi B. 16 tuổi  C. 18 Tuổi  D. 14 tuổi 

Câu 25. Theo quy định của pháp luật, lao động nữ được hưởng chế độ thai sản và vẫn được bảo đảm chỗ làm 

việc sau khi hết thời gian thai sản. Điều này thể hiện 

 A. bất bình đẳng giới trong lao động 

 B. ưu tiên đối với nữ, không phải là bình đẳng trong lao động 

 C. bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ 

 D. bất bình đẳng đối với lao động nam 

Câu 26. Vi phạm pháp luật là hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người 

 A. không có ý thức thực hiện 

 B. có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

 C. không có năng lực trách nhiệm pháp lý thực hiện 

 D. có chủ mưu xúi giục 

Câu 27. Trong hợp đồng lao động giữa công ty X và công nhân có một điều khoản quy định lao động nữ 

phải cam kết sau 3 năm làm việc cho công ty mới được lập gia đình và sinh con. Quy định này không phù 

hợp với 

 A. bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động 

 B. bình đẳng trong việc sử dụng người lao động 

 C. bình đẳng giữa người lao động và người sử dụng lao động 

 D. bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ 

Câu 28. Vợ chồng tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhau là thể hiện quyền bình đẳng trong 

quan hệ nào dưới đây giữa vợ và chồng? 

 A. Quan hệ hành chính B. Quan hệ tôn giáo 

 C. Quan hệ tài sản D. Quan hệ nhân thân 

Câu 29. Anh B đề nghị bổ sung vào bản hợp đồng lao động giữa anh và công ty X về nội dung công việc, 

thời gian và địa điểm làm việc. Giám đốc trả lời: “Anh chỉ cần quan tâm đến mức lương còn việc anh làm gì 

Ở đâu là tùy thuộc vào sự phân công của chúng tôi”. Câu trả lời của giám đốc công ty đã vi phạm nội dung 

nào dưới đây? 

 A. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ 

 B. Công dân bình đẳng trong thực hiện quyền lao động 

 C. Bình đẳng trong tìm kiếm việc làm 

 D. Công dân bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động 

Câu 30. Khi đọc hợp đồng lao động thấy không có điều khoản về tiền lương nên chị N đề nghị bổ sung rồi 

mới ký. Giám đốc cho rằng chị N không có quyền về đề nghị này. Chị N cần căn cứ vào quyền bình đẳng 

nào dưới đây để khẳng định mình có quyền đề nghị? 

 A. Bình đẳng trong tuyển dụng 

 B. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động 

 C. Bình đẳng trong hưởng lương 

 D. Bình đẳng trong giao kết hợp đồng lao động 
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Câu 31. Trong cùng một hoàn cảnh, người có chức vụ và người lao động vi phạm pháp luật với tính chất, 

mức độ vi phạm như nhau thì người có chức vụ phải chịu trách nhiệm pháp lý 

 A. như người lao động B. có thể khác nhau 

 C. nặng hơn người lao động D. nhẹ hơn người lao động 

Câu 32. Anh T lái xe máy phóng nhanh vượt ẩu nên đã gây tai nạn làm chị M bị thương, tổn hại sức khỏe là 

15% và xe máy bị hỏng nặng. Anh T phải chịu những loại trách nhiệm pháp lý nào dưới đây? 

 A. Dân sự và hành chính B. Hình sự và hành chính 

 C. Hình sự và dân sự D. Kỷ luật và dân sự 

Câu 33. Người ở độ tuổi nào dưới đây phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm? 

 A. Từ đủ 14 tuổi trở lên B. Từ đủ 18 tuổi trở lên 

 C. Từ đủ 17 tuổi trở lên D. Từ đủ 16 tuổi trở lên 

Câu 34. Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới 

 A. các quy tắc quản lý của nhà nước 

 B. các quan hệ kinh tế và quan hệ lao động 

 C. trật tự, an toàn xã hội 

 D. các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân 

Câu 35. Bình đẳng trong kinh doanh nghĩa là mọi doanh nghiệp đều được 

 A. kinh doanh bất cứ sản phẩm nào theo nhu cầu của mình 

 B. kinh doanh ở bất cứ nơi nào 

 C. miễn giảm thuế thu nhập 

 D. chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng  

Câu 36. Mọi công dân nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị 

phân biệt đối xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của 

pháp luật là nội dung của khái niệm  

 A. bình đẳng về quyền  B. bình đẳng về nghĩa vụ  

 C. bình đẳng về trách nhiệm D. bình đẳng trước pháp luật  

Câu 37. Việc xét xử các vụ án kinh tế ở nước ta hiện nay không phụ thuộc vào người vi phạm là ai, giữ chức 

vụ gì là thể hiện công dân bình đẳng về 

 A. nghĩa vụ trong kinh doanh B. trách nhiệm pháp lý 

 C. quyền trong kinh doanh D. nghĩa vụ pháp lý 

Câu 38. Phát biểu nào sau đây là chưa đúng? 

 A. Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng các quyền và nghĩa vụ như nhau 

 B. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân 

 C. Mức độ hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mỗi người là không giống nhau 

 D. Công dân chỉ được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi đã đủ tuổi trưởng thành 

Câu 39. Trường hợp nào dưới đây vi phạm bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ? 

 A. Cùng làm việc như nhau, nam được trả tiền công lao động cao hơn nữ 

 B. Đều có cơ hội tiếp cận việc làm, được tuyển dụng, đào tạo nghề 

 C. Đều được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức vụ của cơ quan khi đủ điều kiện 

 D. Đều được nâng bậc lương và hưởng các điều kiện làm việc khác 

Câu 40. Việc phải tuân theo nguyên tắc tự do, tự nguyện, bình đẳng là biểu hiện của bình đẳng  

 A. về quyền có việc làm 

 B. trong tìm kiếm việc làm 

 C. trong giao kết hợp đồng lao động 

 D. trong việc tự do sử dụng sức lao động 

 

------ HẾT ------ 

 




