TRƯỜNG THPT BÀ ĐIỂM
Tổ GDCD
Tài liệu học tập GDCD 12
HƯỚNG DẪN HỌC SINH TỰ LÀM
(Tuần từ 11/10/2021 đến 16/10/2021)

ÔN TẬP VÀ LÀM TRẮC NGHIỆM BÀI 2 (tiết 2)

I. Học sinh tự làm
Câu 1: Hành vi trái pháp luật, có lỗi, do người có năng lực trách nhiệm pháp lí thực hiện,
xâm hại các quan hệ xã hội được pháp luật bảo vệ là nội dung của khái niệm nào sau đây?
A. Vi phạm pháp luật.

B. Trách nhiệm pháp lí.

C. Vi phạm đạo đức.

D. Trách nhiệm đạo đức.

Câu 2: Cá nhân, tổ chức làm những việc không được làm theo quy định của pháp luật là
hành vi trái pháp luật thuộc loại
A. hành động.

B. không hành động.

C. có thể hành động.

D. có thể không hành động.

Câu 3: Việc xác định hành vi vi phạm pháp luật là cơ sở để xác định
A. trách nhiệm.

B. nghĩa vụ pháp lí

C. tội danh.

D. trách nhiệm pháp lí.

Câu 4: Bạn X đang học lớp 12, thường xuyên đi vào đường một chiều và vượt đèn đỏ để
đi đến trường nhanh hơn. Với hành vi này, X phải chịu trách nhiệm
A. hình sự.

B. dân sự.

C. hành chính.

D. kỉ luật.

Câu 5: Anh X phát hiện ông A đưa hối lộ cho anh B là cán bộ hải quan để chuyến hàng
nhập khẩu của công ty Y được giải quyết nhanh, không phải làm nhiều thủ tục nên đã
tống tiền A. Chị Z là bạn của anh X khi biết chuyện đã đi báo với cơ quan chức năng.
Trong tình huống này, ai không phải chịu trách nhiệm pháp lí?
A. Chị Z.

B. Anh X.

C. Ông A.

D. Anh B.

Câu 6: Anh X làm bảo vệ ở công ty Y. Do thường xuyên uống rượu say trong giờ làm
việc nên anh nhiều lần quên không đóng cổng công ty, không hoàn thành nhiệm vụ. Anh
X sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Hình sự.

B. Dân sự.

C. Hành chính.

D. Kỉ luật.

Câu 7: Bà H lấn chiếm vỉa hè để bán hàng gây cản trở người đi bộ, khi bị nhắc nhở và xử
phạt bà đã không chấp hành và có hành vi chống đối làm một chiến sĩ công an bị thương
nặng. Hành vi của bà H sẽ bị xử lí
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A. dân sự và hành chính. B. hành chính và hình sự.
C. kỉ luật và hình sự.

D. dân sự và hình sự.

Câu 8: Trên đường đến cơ quan bằng xe ô tô, do sử dụng điện thoại khi đang lái xe nên
anh X đã va chạm với xe đạp điện do chị Z là sinh viên điều khiển đi ngược đường một
chiều khiến chị Z bị thương nhẹ. Anh X định bỏ đi nhưng anh M là người chứng kiến đã
giữ lại, hai bên xảy ra xô xát, anh M đánh anh X khiến anh bị chấn thương sọ não phải
nhập viện khẩn cấp. Những ai dưới đây vi phạm pháp luật hành chính?
A. Anh X, chị Z và anh M.

B. Anh X và anh M.

C. Anh M và chị Z.

D. Anh X và chị Z.

Câu 9: Ông N thuê nhà của ông L nhưng không đống tiền thuê nhà đầy đủ và đúng hạn
theo hợp đồng. Ông N có hành vi
A. vi phạm hình sự.

B. vi phạm hành chính.

C. vi phạm dân sự.

D. vi phạm kỉ luật.

Câu 10: Thấy D không có ở nhà mà cửa thì không đóng nên C đã lẻn vào và lấy trộm
chiếc quạt điện. Hành vi của C là biểu hiện của
A. vi phạm hành chính.

B. vi phạm dân sự.

C. vi phạm hình sự.

D. vi phạm kỉ luật.

Câu 11: Ông Đ đi xe máy ngược chiều trên đường, đâm vào một người đi đúng đường
làm người này bị thương phải vào bệnh viện điều trị. Ông Đ bị xử phạt vi phạm hành
chính và phải bồi thường cho người bị thương. Ông Đ phải chịu trách nhiệm pháp lí nào
dưới đây?
A. Hình sự và hành chính.
B. Kỉ luật và dân sự.
C. Hành chính và dân sự.
D. Hành chính và kỉ luật.
Câu 12: Là viên chức nhà nước, ông V thường xuyên đi làm muộn mà không có lý do
chính đáng. Ông V đã có hành vi vi phạm nào dưới đây?
A. Hình sự.

B. Hành chính.

C. Kỉ luật.

D. Dân sự.

Câu 13: Do mâu thuẫn cá nhân, K đã đánh H bị thương tích nặng với tỷ lệ thương tật
14%. H phải điều trị tốn kém hơn 40 triệu đồng. Trong trường hợp này, K phải chịu trách
nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Hình sự.

B. Hành chính.

C. Hình sự và kỉ luật.

D. Hình sự và dân sự.

Câu 14: Đang thực hiện hợp đồng vận chuyển hàng hóa, Công ty D đột nhiên dừng thực
hiện hợp đồng mà không có lý do chính đáng, nên đã gây thiệt hại cho Công ty E. Hành vi
của Công ty D là hành vi vi phạm pháp luật nào dưới đây?
A. Hành chính.

B. Kỉ luật.
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C. Dân sự.

D. Hình sự.

Câu 15: Công ty mì gói A đã sử dụng hình ảnh của một ca sĩ để quảng cáo cho sản phẩm
của mình mà chưa được sự đồng ý của ca sĩ đó. Hành vi của công ty mì gói A là loại vi
phạm nào dưới đây?
A. Vi phạm hình sự.

B. Vi phạm hành chính.

C. Vi phạm kỉ luật.

D. Vi phạm dân sự.

Câu 16: D biết hành vi của một người trộm cắp xe máy, nhưng D không tố giác với cơ
quan công an. Hành vi không tố giác tội phạm của D là thuộc loại hành vi nào dưới đây?
A. Hành vi im lặng.
B. Hành vi tuân thủ pháp luật.
C. Hành vi không hành động.
D. Hành vi hợp pháp.
Câu 17: Anh K đi xe máy phóng nhanh, vượt ẩu nên đâm vào người đi đường làm họ bị
chân thương, tổn hại sức khỏe 31% và xe máy bị hỏng nặng. Trường hợp này, anh K phải
chịu đựng những loại trách nhiệm pháp lí nào dưới đây?
A. Hình sự và hành chính.
B. Dân sự và hành chính.
C. Hình sự và dân sự.
D. Kỉ luật và dân sự.
Câu 18: Tương ứng với mỗi loại vi phạm pháp luật là một loại
A. Nghĩa vụ pháp lí.

B. Hình phạt nhất định.

C. Trách nhiệm pháp lí.

D. Trách nhiệm cụ thể.

Câu 19: B (19 tuổi) thấy chị H đeo 2 nhẫn vàng ở ngón tay nên B đã dùng gậy đánh vào
sau gáy của chị H làm chị bị ngất, B lấy hai chiếc nhẫn vàng của chị H. Ngay sau đó, B đã
bị công an bắt. Trong trường hợp này, B phải chịu trách nhiệm
A. hình sự.

B. dân sự.

C. hành chính.

D. kỉ luật.

Câu 20: H vừa lĩnh 60 triệu đồng tiền gửi ngân hàng đi ra đến đường quốc lộ thì T (35
tuổi) dùng dao dí vào cổ H và yêu cầu H đưa tiền, nếu không đưa T sẽ đâm. Ngay lúc đó,
quần chúng nhân dân chạy tới bắt giữ T. Trong trường hợp này T phải chịu trách nhiệm
A. kỉ luật.

B. hình sự.

C. dân sự.

D. hành chính.

Câu 21: Cho rằng A có bình luận xúc phạm mình trên facebook, D là sinh viên Trường
Cao đẳng X đã chặn đường đánh, khiến A bị thương rất nặng phải nhập viện điều trị.
Trong trường hợp này, D đã vi phạm
A. hình sự.

B. kỉ luật.

C. dân sự.

D. hành chính.
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Câu 22: Trần Văn X (14 tuổi 6 tháng) bị công an bắt khi đang vận chuyển 3 kg ma túy
đến nơi tiêu thụ. Với hành vi này, X phải chịu trách nhiệm
A. kỉ luật.

B. hình sự.

C. dân sự.

D. hành chính.

Câu 23: A (14 tuổi) và B (15 tuổi) cướp giật túi sách của chị M, trong túi có 300 triệu
đồng và 10 lượng vàng. Trên đường tẩu thoát, A và B đã bị quần chúng nhân dân đuổi
theo và bắt giữ. Với tội cướp tài sản, A và B phải chịu trách nhiệm
A. hình sự.

B. kỉ luật.

C. dân sự.

D. hành chính.

Câu 24: P (14 tuổi 8 tháng) mang trong người 160 triệu đồng tiền giả. Khi P đang gạ bán
số tiền giả nói trên cho L thì bị bắt. Trong trường hợp này, P phải chịu trách nhiệm
A. kỉ luật.

B. hình sự.

C. dân sự.

D. hành chính.

Câu 25: T điều kiển xe mô tô chạy vào đường cấm và đã bị cảnh sát giao thông yêu cầu
dừng lại để kiểm tra giấy tờ. T đã thừa nhận với Cảnh sát giao thông là mình chưa có giấy
phép lái xe mô tô. Với các hành vi điều kiển xe mô tô đi vào đường cấm và điều kiện xe
khi không có giấy phép lái xe, T phải chịu trách nhiệm
A. hình sự.

B. hành chính.

C. dân sự.

D. kỉ luật.

Câu 26: Đoàn kiểm tra và chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố phát hiện cơ sở
sản xuất nước đá VA không đạt điều kiện vệ sinh, chưa xét nghiệm nguồn nước sử dụng
cho sản xuất và mẫu nước đá do cơ sở này sản xuất không đạt chuẩn. Với những hành vi
trên, cơ sở sản xuất nước đá VA phải chịu trách nhiệm
A. hành chính.

B. hình sự.

C. dân sự.

D. kỉ luật.

Câu 27: Ông D bị Đội quản lí thị trường Quận X bắt giữ khi đang vận chuyển 100kg thịt
lợn đã bốc mùi hôi thối, đang trong quá trình phân hủy đi tiêu thụ. Trong trường hợp này,
ông D phải chịu trách nhiệm
A. hình sự.

B. kỉ luật.

C. dân sự.

D. hành chính.

Câu 28: Người chưa đủ 6 tuổi là người
A. không có năng lực hành vi dân sự.
B. mất năng lực hành vi dân sự.
C. hạn chế năng lực hành vi dân sự.
D. vẫn có năng lực hành vi dân sự.
Câu 29: Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi phải do
A. một người khác thực hiện.
B. cơ quan thực thi pháp luật đại diện.
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C. người lớn trong gia đình thực hiện.
D. người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.
Câu 30: A cho B vay 100 triệu. B nhận tiền và viết giấy biên nhận, hẹn sau đúng 3 tháng
sẽ trả lại tiền cho A. Tuy nhiên, 6 tháng sau B vẫn chưa trả lại tiền cho A. Mỗi lần A đên
đòi tiền B đều có ý lẩn tránh. Trường hợp này B đã vi phạm
A. hình sự.

B. hành chính.

C. kỉ luật.

D. dân sự.

Câu 31: A và B đã thỏa thuận về mua bán nhà, trong đó A bán nhà cho B với giá 1 tỷ
đồng. B đưa trước cho A 100 triệu tiền đặt cọc và hẹn sẽ thanh toán đầy đủ sau khi hoàn
thiện hợp đồng công chứng, Khi đặt cọc tiền, hai bên viết biên nhận thỏa thuận nếu B
không mua nữa sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc. Nếu A không bán nữa sẽ phải đền gấp đôi
số tiền đặt cọc cho B. Sau đó, A quyết định không bán nhà và chỉ trả lại 100 triệu tiền đặt
cọc cho B mà không đền bù như đã thỏa thuận. Trong trường hợp này, A đã có hành vi vi
phạm
A. hình sự.

B. hành chính.

C. dân sự.

D. kỉ luật

Câu 32: D và H là hai người bạn lâu ngày gặp lại nhau. H mời D vào nhà hàng uống
rượu. Mặc dù không uống được rượu nhưng do H mời nhiệt tình và cũng do nể bạn nên D
đã uống đến say. Khi ra về, do say quá nên D đã va chân vào bàn bên cạnh làm nồi lẩu
đang sôi đổ xuống khiến hai người khách đang ngồi ăn bị bỏng nặng. Trong trường hợp
này, ai sẽ phải chịu trách nhiệm bồi thường cho hai vị khách kia?
A. D phải chịu trách nhiệm bồi thường.
B. D không phải bồi thường vì D đang say rượu.
C. Cả H và D đều phải chịu trách nhiệm bồi thường.
D. H sẽ phải bồi thường vì đã mời D uống rượu đến say.
Câu 33: Ông X (giám đốc một công ty nhà nước) đã bổ nhiệm em trai ruột vào chức vụ
Kế toán trưởng công ty. Việc bổ nhiệm em trai làm Kế toán trưởng công ty do mình làm
giám đốc của ông X là hành vi vi phạm
A. hình sự.

B. kỉ luật.

C. dân sự.

D. hành chính.

Câu 34: Ông A cán bộ của Uỷ ban nhân dân phường Y bị bắt gặp khi đang uống rượu
trong giờ hành chính. Trong trường hợp này, ông A đã vi phạm
A. hành chính.

B. theo quy định.

C. dân sự.

D. kỉ luật.

Câu 35: Bị phát hiện nhờ người đi học thay, sinh viên A bị đình chỉ học 1 năm. Trong
trường hợp này, A đã phải chịu trách nhiệm
A. hình sự.

B. kỉ luật.

C. dân sự.

D. hành chính.
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II. Phản hồi thông tin (GVBM dạy lớp)
(Những thắc mắc của học sinh khi thực hiện các nhiệm vụ học tập)
Lớp: …
Họ tên học sinh: …
Môn học

Nội dung học tập

Câu hỏi của học sinh
1. ………………………………………

Giáo
dục
công
dân

Bài 2. Thực hiện pháp …………………………………………
…………………………………………
luật
Mục 2. Vi phạm pháp 2. ………………………………………
luật và trách nhiệm …………………………………………
pháp lí.
3. ………………………………………
…………………………………………
HẾT

