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SỞ GD & ĐT BẮC NINH 
TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN 

 
Đề gồm: 04 trang 

 

ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT LẦN 1 
NĂM HỌC 2022-2023 

MÔN: GDCD 
Thời gian làm bài: 50 phút; không kể thời gian phát đề 

(40 câu trắc nghiệm) 
 

Mã đề: 101 

Họ, tên học sinh:..................................................................... SBD: ............................. 
 

Câu 81: Hồ Chí Minh nói: “Chủ tịch nước cũng không có đặc quyền” là nói đến công dân bình 
đẳng 

 A. về trách nhiệm pháp lí. B. về nghĩa vụ. 
 C. trước pháp luật. D. về quyền. 

Câu 82: Khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây? 

 A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định.  B. Cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp. 
 C. Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí.  D. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội. 

Câu 83: Công dân bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật khi thực hiện hành vi nào dưới đây? 

 A. Nộp hồ sơ xin cấp phép kinh doanh.  B. Chủ động mở rộng quy mô ngành nghề. 
 C. Đăng kiểm xe ô tô đúng thời hạn.  D. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội. 

Câu 84: Để giao kết hợp đồng lao động với công ty B, anh G cần phải tuân thủ vào nguyên tắc nào 
dưới đây? 

 A. Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm. B. Dân chủ, công bằng, văn minh. 
 C. Tích cực, chủ động, hội nhập.  D. Tự do, tự nguyện, bình đẳng. 

Câu 85: Chị Q sử dụng vỉa hè để bán hàng ăn sáng là không thực hiện pháp luật theo hình thức 
nào dưới đây? 

 A. Áp dụng pháp luật. B. Sử dụng pháp luật. 
 C. Tuân thủ pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 86: Theo luật Hôn nhân và gia đình thì con có thể tự quản lí tài sản riêng của mình hoặc nhờ 
cha mẹ quản lí khi đủ bao nhiêu trở lên? 

 A. 15 tuổi. B. 16 tuổi. C. 17 tuổi. D. 18 tuổi. 

Câu 87: Trong quá trình sản xuất, tư liệu lao động bao gồm công cụ lao động, hệ thống bình chứa 
và 

 A. nguyên liệu sàn xuất. B. đối tượng sản xuất. 
 C. kiến trúc thượng tầng. D. kết cấu hạ tầng. 

Câu 88: Nhờ chị S có hiểu biết về pháp luật nên tranh chấp về đất đai giữa gia đình chị với gia 
đình anh P đã được giải quyết ổn thỏa. Trường hợp này cho thấy pháp luật đã thể hiện vai trò nào 
dưới đây? 

 A. Bảo vệ quyền và tài sản của công dân. 
 B. Bảo vệ quyền tham gia và quản lý xã hội. 
 C. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. 
 D. Bảo vệ quyền dân chủ của công dân. 

Câu 89: Sau khi tốt nghiệp đại học, H, K, L đã cùng nhau góp vốn để mở công ty cổ phần. Việc làm của 3 
người là thể hiện nội dung nào về bình đẳng trong kinh doanh? 

 A. Tự chủ đăng ký kinh doanh.   B. Tự do lựa chọn hình thức tổ chức kinh doanh. 
 C. Tự do mở rộng ngành nghề kinh doanh.  D. Tự do mở rộng quy mô kinh doanh. 
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Câu 90: Là người kinh doanh, ông A luôn áp dụng đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường. Vậy, 
ông A đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

 A. Sử dụng pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 
 C. Thi hành pháp luật. D. Tôn trọng pháp luật. 

Câu 91: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, muốn thu được nhiều lợi nhuận, các chủ thể kinh tế 
cần vận dụng tác động của quy luật giá trị để 

 A. triệt tiêu nguồn vốn viện trợ. B. giảm chi phí sản xuất. 
 C. tăng thời gian lao động cá biệt. D. bảo mật mức thuế thu nhập. 

Câu 92: Anh H được cấp giấy phép mở đại lý cung cấp vật liệu xây dựng. Do làm ăn thua lỗ, anh 
H thường xuyên nộp thuế không đúng thời hạn nên bị cơ quan chức năng đình chỉ hoạt động kinh 
doanh. Anh H đã phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây? 

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

Câu 93: Người có đủ năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện hành vi nào sau đây là vi phạm pháp 
luật hành chính? 

 A. Hút thuốc lá nơi công cộng.   B. Tổ chức sản xuất ma túy. 
 C. Chống phá chính quyền nhân dân.  D. Bắt cóc con tin nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Câu 94: Lợi dụng khi ông T giám đốc đi công tác dài ngày, chị P thường xuyên đi làm muộn về 
sớm, tranh thủ bán hàng online trong giờ làm việc để tăng thêm thu nhập. Chị P đã vi phạm pháp 
luật nào dưới đây? 

 A. Kỉ luật. B. Hành chính. C. Dân sự. D. Cơ quan. 

Câu 95: Ông D viết bài chia sẻ kinh nghiệm phòng, chống tai nạn thương tích cho người dân là đã 
thực hiện pháp luật theo hình thức nào sau đây? 

 A. Tuân thủ pháp luật. B. Áp dụng pháp luật. 
 C. Sử dụng pháp luật. D. Thi hành pháp luật. 

Câu 96: Trường hợp nào sau đây là tài sản chung? 

 A. Tài sản được chia riêng cho vợ, chồng trong thời kì hôn nhân. 
 B. Thu nhập hợp pháp được vợ chồng tạo ra trong thời kì hôn nhân. 
 C. Tài sản được thừa kế riêng, tặng, cho riêng trong thời kì hôn nhân. 
 D. Tài sản mà mỗi người có được trước khi kết hôn. 

Câu 97: Anh A vay thêm tiền để mua xe ô tô vào thời điểm thuế nhập khẩu mặt hàng này đang 
giảm mạnh. Anh A đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung - cầu? 

 A. Cung - cầu độc lập giá cả. B. Giá cả giảm thì cầu tăng. 
 C. Giá cả tăng thì cầu giảm. D. Cung - cầu loại trừ giá cả. 

Câu 98: Khi nói về bản chất của pháp luật, anh K khẳng định pháp luật luôn thể hiện ý chí của giai 
cấp cầm quyền mà Nhà nước là đại diện. Nhưng chị H và chị X đều phản đối vì cho rằng điều này 
chỉ đúng trong các nhà nước trước đây chứ ở nước ta thì không đúng. Chị N đồng ý với anh K 
nhưng anh Đ nói thêm, pháp luật bắt nguồn từ đời sống xã hội nên nó mang bản chất xã hội. Những 
ai dưới đây đã hiểu đúng về bản chất của pháp luật? 

 A. Chị H, chị X và anh Đ. B. Chị H và chị X. 
 C. Anh K, anh Đ và chị N. D. Anh K và chị N. 

Câu 99: Nội dung nào sau đây không thuộc nội dung bình đẳng trong lao động? 

 A. Bình đẳng trong thực hiện quyền lao động. 
 B. Bình đẳng giữa người sử dụng lao động và người lao động. 
 C. Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ. 
 D. Bình đẳng giữa những người sử dụng lao động. 
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Câu 100: Trường hợp bạn A đủ 16 tuổi nhưng không sử dụng xe trên 50cm3 là hình thức thực hiện 
nào của pháp luật? 

 A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 
 C. Thi hành pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 101: Trong cùng một điều kiện như nhau, công dân được hưởng quyền và nghĩa vụ như nhau, 
nhưng mức độ sử dụng các quyền và nghĩa vụ đó đến đâu phụ thuộc nhiều vào yếu tố nào sau đây 
của mỗi người? 

 A. Khả năng về kinh tế, tài chính.  B. Khả năng, điều kiện và hoàn cảnh. 
 C. Các mối quan hệ xã hội.   D. Trình độ học vấn cao hay thấp. 

Câu 102: Hình thức thực hiện pháp luật nào dưới đây có chủ thể thực hiện khác với các hình thức 
còn lại? 

 A. Áp dụng pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 
 C. Thi hành pháp luật. D. Sử dụng pháp luật. 

Câu 103: Khi tham gia vào các quan hệ xã hội, công dân đều xử sự phù hợp với quy định của pháp 
luật là nội dung cuả khái niệm nào dưới đây? 

 A. Giáo dục pháp luật. B. Ban hành pháp luật. 
 C. Phổ biến pháp luật. D. Thực hiện pháp luật. 

Câu 104: Pháp luật mang bản chất giai cấp vì pháp luật do 

 A. nhân dân ban hành.    B. các đoàn thể quần chúng ban hành. 
 C. Nhà nước ban hành.    D. chính quyền các cấp ban hành. 

Câu 105: Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành và được đảm bảo 
thực hiện bằng 

 A. quyền lực nhà nước. B. tính tự giác của nhân dân. 
 C. sức mạnh chuyên chính. D. tiềm lực tài chính quốc gia. 

Câu 106: Văn bản đòi hỏi diễn đạt phải chính xác, một nghĩa để công dân hiểu và thực hiện đúng 
pháp luật là phản ánh đặc trưng cơ bản nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính xác định chặt chẽ về nội dung.  B. Tính xác định chặt chẽ về hình thức. 
 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.  D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 107: Bức xúc về việc anh H tự ý rút toàn bộ tiền tiết kiệm của hai vợ chồng đi cá độ bóng đá, 
chị M bỏ nhà đi để lại đứa con mới 2 tuổi một mình. Nghe thấy cháu khóc, bà S mẹ anh H, đã sang 
đưa cháu về nhà. Sau đó, bà gọi điện cho bà G, mẹ chị M, chửi bới, xúc phạm, đồng thời ép con 
trai bỏ vợ. Khi chị M nhận giấy mời của tòa án lên giải quyết li hôn, ông K, bố chị M đến nhà bà S 
gây rối nên bị chị Y con gái bà S đuổi về. Những ai dưới đây vi phạm nội dung quyền bình đẳng 
trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Anh H, chị M và bà S.    B. Anh H, chị M, bà G và ông K. 
 C. Chị Y, chị M, anh H, bà M và bà S.  D. Chị H, ông K, bà S, bà G. 

Câu 108: Luật Giao thông đường bộ quy định tất cả mọi người tham gia giao thông phải chấp hành 
chỉ dẫn của tín hiệu đèn giao thông là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính nghiêm minh.    B. Tính quyền lực, bắt buộc chung. 
 C. Tính xác định chặt chẽ về hình thức.  D. Tính quy phạm phổ biến. 

Câu 109: Để tìm việc làm phù hợp cho mình, anh D cần dựa vào nội dung nào dưới đây của quyền bình 
đẳng trong lao động? 

 A. Quyền lao động. B. Hợp đồng lao động. 
 C. Tuyển dụng lao động. D. Lao động nam và nữ. 

Câu 110: Nội dung nào dưới đây không phải là bình đẳng trong hôn nhân và gia đình? 

 A. Bình đẳng giữa cha mẹ và con.   B. Bình đẳng giữa người trong dòng tộc. 
 C. Bình đẳng giữa vợ và chồng.   D. Bình đẳng giữa anh, chị, em. 
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Câu 111: Anh S đi xe máy nhưng không mang theo bằng lái xe. Cảnh sát giao thông đã xử phạt 
anh S. Việc làm của Cảnh sát giao thông là thể hiện đặc trưng nào dưới đây của pháp luật? 

 A. Tính quy phạm phổ biến.   B. Tính xác định chặt chẽ về mặt hình thức. 
 C. Tính quyền lực, bắt buộc chung.  D. Tính bắt buộc thực hiện. 

Câu 112: T học lớp 9 thường xuyên nghỉ học không có lí do. Tìm hiểu nguyên nhân, được biết là 
do gần Tết nguyên đán nên bố mẹ T sản xuất rượu giả để bán kiếm lời và bắt T nghỉ học để tham 
gia. Hành vi đó của bố mẹ T đã vi phạm quyền bình đẳng trong những lĩnh vực nào dưới đây? 

 A. Học tập, hôn nhân và gia đình.  B. Hình sự, hôn nhân và gia đình. 
 C. Hành chính, hôn nhân và gia đình.  D. Lao động, hôn nhân và gia đình. 

Câu 113: Cơ quan công chức nhà nước có thẩm quyền ra quyết định xử lí người vi phạm pháp luật 
là hình thức 

 A. sử dụng pháp luật. B. thi hành pháp luật. 
 C. tuân thủ pháp luật. D. áp dụng pháp luật. 

Câu 114: Nội dung nào sau đây không phản ánh sự bình đẳng trong kinh doanh? 

 A. Tự do lựa chọn ngành nghề, địa điểm kinh doanh. 
 B. Thực hiện quyền và nghĩa vụ trong sản xuất. 
 C. Chủ động mở rộng ngành nghề kinh doanh. 
 D. Xúc tiến các hoạt động thương mại. 

Câu 115: M đang học lớp 9 (15 tuổi), do yêu đương với N (22 tuổi) nên có thai, Ủy ban nhân dân 
xã không cho đăng ký kết hôn, nhưng gia đình N muốn tổ chức đám cưới. Hỏi trong trường hợp 
này ai là người phải chịu trách nhiệm hình sự? 

 A. Chỉ N.                    B. N và gia đình.                     C. M và N.                    D. Chỉ M. 

Câu 116: Công dân sử dụng pháp luật khi chủ động thực hiện hành vi nào sau đây? 

 A. Trấn áp hoạt động biểu tình tự phát.   B. Nộp thuế theo đúng quy định. 
 C. Uỷ quyền thực hiện nghĩa vụ cử tri.   D. Lan tỏa thông điệp 5K của Bộ y tế. 

Câu 117: Nhận thấy nhu cầu mặt hàng trang trí nội thất trên thị trường ngày một tăng cao, anh T 
đã nhập khẩu và phân phối khối lượng lớn sản phẩm này nên thu được nhiều lợi nhuận. Anh T đã 
vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường? 

 A. Thanh toán. B. Thẩm định C. Thông tin D. Thực hiện. 

Câu 118: Tranh thủ gia đình anh S đi vắng, H lẻn vào lấy trộm xe đạp điện. Bất ngờ, con trai anh S 
đi về và phát hiện H đang dắt xe ra ngoài ngõ nên đã cùng bạn là D dùng hung khí đánh H trọng 
thương. Vì lo cho con trai, anh S đã sơ cứu cho H yêu cầu H không nói ra sự thật. Ai sẽ phải chịu 
trách nhiệm hình sự? 

 A. H, con trai anh S và D.   B. Bố con anh S, và H.   
 C. Bố con anh S và D.    D. H, bố con anh S và D. 

Câu 119: Mọi người chủ động đến cơ quan chức năng để đăng ký tạm trú, tạm vắng là thuộc hình 
thức thực hiện pháp luật nào dưới đây? 

 A. Thi hành pháp luật. B. Tuân thủ pháp luật. 
 C. Sử dụng pháp luật. D. Áp dụng pháp luật. 

Câu 120: Cô giáo H đã cho Hội khuyến học phường X mượn ngôi nhà cô được thừa kế riêng làm 
địa điểm mở lớp học tình thương mặc dù chồng cô muốn dành ngôi nhà đó để gia đình nghỉ ngơi 
vào cuối tuần. Cô giáo H đã thực hiện pháp luật theo hình thức nào dưới đây? 

 A. Tuân thủ pháp luật B. Sử dụng pháp luật 
 C. Thi hành pháp luật D. Áp dụng pháp luật 
----------------------------------------------- 

----------- HẾT ---------- 
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ĐÁP ÁN MÔN ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT K12 LẦN 1  
NĂM HỌC 2022 - 2023 

MÔN GDCD 

Câu Mã 101 Mã 102 Mã 103 Mã 104 Mã 105 Mã 106 Mã 107 Mã 108 

81 B A B A D A D C 

82 A C D A C D D B 

83 C A C D D D D B 

84 D A C B B D C A 

85 C D D B D C A B 

86 A D D D C B A B 

87 D B B C A B B D 

88 C B A A C C A A 

89 B B D A C A D D 

90 C D B C D B A D 

91 B B B D B C B B 

92 C A D A C B C C 

93 A A A C B D B D 

94 A A B C A A A D 

95 C C C D A A C D 

96 B B D D C D D A 

97 B D D A A D A D 

98 C D A C D C B D 

99 D B B B D C D A 

100 B D B C B A A A 

101 B B D B A D A C 

102 A A A D D A C C 

103 D B D A B C B D 

104 C B B B C D D B 

105 A C A D B B A D 

106 B B A B B D D A 

107 A C A C A A B B 

108 D A B D D B C C 

109 A D C C D C B B 

110 B C C C C B C C 

111 C C C B B A A B 

112 D D A B C D B A 

113 D A C D B A D C 

114 D A D B D C D B 

115 A D B A A C B A 

116 D C A B C B C C 

117 C C C C A B C C 

118 D C A A A B B C 

119 A D C A B C C A 

120 B C C D A A C A 
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