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I/ NỘI DUNG KIẾN THỨC 

Bài 6:  CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN TỰ  DO CƠ BẢN 

1. Các quyền tự do cơ bản của công dân 

Các quyền tự do cơ bản của công dân được ghi nhận trong hiến pháp và luật, quy định mối quan 

hệ cơ bản giữa nhà nước và công dân 

b) Quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của công 

dân 

* Thế nào là quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 

   Công dân có quyền được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe, được bảo vệ danh dự và 

nhân phẩm; không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe, danh dự và nhân phẩm của người 

khác. 

* Nội dung quyền được PL bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 

   + Thứ nhất:  Không ai được xâm phạm tới tính mạng, sức khỏe của người khác. 

Xâm phạm tới tính mạng sức khoẻ của người khác là hành vi cố ý hoặc vô ý làm tổn hại đến tính 

mạng và sức khoẻ của người khác. Pháp luật quy định : 

- Không ai được đánh người; đặc biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ đánh người 

gây thương tích, làm tổn hại cho sức khỏe của người khác. 

- Nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm đến tính mạng của người khác như giết người, đe dọa giết 

người, làm chết người. 

  + Thứ hai: Không ai được xâm phạm tới danh dự và nhân phẩm của người khác. 

Xâm phạm đến danh dự và nhân phẩm của người khác là hành vi bịa đặt điều xấu, tung tin xấu, 

nói xấu, xúc phạm người khác để hạ uy tín và gây thiệt hại về danh dự cho người đó. Pháp luật 

quy định : 

- Không ai có quyền xâm phạm đến nhân phẩm, làm thiệt hại đến danh dự và uy tín của người 

khác. 

- Mọi hành vi xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác đều trái đạo đức XH, phải bị xử 

lí theo PL. 

c) Quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

* Thế nào là quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

       Quyền bất khả xâm phạm chỗ ở là: Chỗ ở của CD được Nhà nước và mọi người tôn trọng, 

không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Chỉ trong trường 

hợp PL cho phép và phải có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mới được khám 

khám chỗ ở của một người. Trong trường hợp này thì việc khám xét cũng không được tiến hành 

tùy tiện mà phải tuân theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định. 

* Nội dung quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân 

-  ề nguy n t c, việc cá nhân, tổ chức tự tiện vào chỗ ở của người khác, tự tiện khám chỗ ở của 

công dân là vi phạm pháp luật. 

- Theo quy định của pháp luật, chỉ được phép khám xét chỗ ở của công dân trong hai trường hợp  

Trường hợp 1, khi có căn cứ để khẳng định chỗ ở, địa điểm của người nào đó có công cụ, phương 

tiện (ví dụ: gậy gộc, dao, búa, rìu, súng,…) để thực hiện tội phạm hoặc có đồ vật, tài liệu liên 

quan đến vụ án. 

Trường hợp 2, khi cần b t người đang bị truy nã hoặc người phạm tội đang lẩn tránh ở đó. 

- Chỉ những người có thẩm quyền theo QĐ của BLTTHS mới có quyền ra lệnh khám. Người tiến 

hành khám phải thực hiện theo đúng thể thức mà PLQĐ. 

d) Quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín 



- Khái niệm: Thư tín, điện thoại điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn, bí mật. Việc kiểm 

soát thư tín, điện thoại điện tín của cá nhân được thực hiện trong trường hợp PL có QĐ và phải có 

QĐ của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. 

- Nội dung:  

+ Không ai được kiểm soát điện thoại, tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu huỷ thư, điện tín của người 

khác. 

+ Những người làm nhiệm vụ chuyển thư, điện tín phải chuyển đến tay người nhận, không được 

giao nhầm cho người khác, không được để mất thư, điện tín. 

+ Chỉ những người có thẩm quyền theo QĐ của PL và chỉ trong trường hợp cần thiết mới được 

tiến hành kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác. 

+ Người nào tự tiện bóc mở, thu giữ, tiêu huỷ thư, điện tín của người khác thì tuỳ theo mức độ vi 

phạm có thể bị xử phạt VPHC hoặc truy cứu trách nhiệm HS. 

- Ý nghĩa:  

Là điều kiện cần thiết để đảm bảo Đ/s ri ng tư, tr n cơ sở quyền này CD có một Đ/s tinh thần 

thoải mái mà không ai được tuỳ tiện xâm phạm tới. 

e) Quyền tự do ngôn luận 

- Khái niệm: Công dân có quyền tự do phát biểu ý kiến, bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề 

chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội của đất nước. 

- Hình thức thực hiện: 

+ Trực tiếp phát biểu ý kiến tại các cuộc họp. 

+ Viết bài gửi đăng bào bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình... 

+ Đóng góp ý kiến, kiến nghị với các đại biểu Quốc hội và ĐB HĐND trong dịp tiếp xúc với cử 

tri hoặc viết thư cho ĐBQH trình bày, đề đạt, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm. 

- Ý nghĩa:  
+ Là chuẩn mực của một XH mà trong đó ND có tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự. 

+ Là điều kiện để công dân tham gia chủ động, tích cực vào các hoạt động Nhà nước và XH. 

2. Trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân. 

- Học tập, tìm hiểu để n m được nội dung của các quyền tự do cơ bản của mình. 

- Ph  phán, đấu tranh, tố cáo những việc làm trái pháp luật, vi phạm các quyền tự do cơ bản của 

công dân. 

- Tích cực tham gia giúp đ  các cán bộ nhà nước thi hành nhiệm vụ trong những trường hợp được 

pháp luật cho phép. 

- Tự r n luyện nâng cao ý thức pháp luật để sống văn minh, tôn trọng pháp luật, tự giác tuân thủ 

pháp luật của Nhà nước, tôn trọng quyền tự do cơ bản của người khác. 

 

Bài 7:    CÔNG DÂN VỚI CÁC QUYỀN DÂN CHỦ 

 

1. Quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân                                                                

a) Khái niệm quyền bầu cử và ứng cử: Là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong lĩnh vực 

chính trị, thông qua đó, nhân dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và tr n 

phạm vi cả nước. 

b) Nội dung: 

 Quyền bầu cử Quyền ứng cử 

Người có 

quyền 

Công dân  N đủ 18 tuổi trở lên. Công dân  N đủ 21 tuổi 

trở lên. 

Người 

không được 

thực hiện 

- Người đang bị tước quyền bầu cử . 

- Người đang phải chấp hành hình phạt tù mà 

không được hưởng án treo. 

-  Người bị kết án tử hình đang trong thời gian 

 



chờ thi hành án. 

- Người mất năng lực hành vi dân sự. 

 

 

 

Cách thực 

hiện 

- Phổ thông: Mọi CD đủ 18 tuổi trở n n  đều 

được bầu cử, trừ những trường hợp PL cấm. 

- Bình đẳng: Mỗi cử tri có 1 lá phiếu với giá 

trị ngang nhau. 

- Trực tiếp: Công dân phải tự mình đi bầu cử. 

- Bỏ phiếu kín: Hòm phiếu kín, phiếu bầu 

kín. 

- Tự ứng cử 

- Được giới thiệu ứng cử 

2. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

a) Khái niệm về quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

     Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền của công dân tham gia thảo luận vào các 

công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong phạm vi của cả 

nước và trong địa phương ; quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà 

nước và XD, phát triển kinh tế xã hội. 

b) Nội dung cơ bản của quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội 

* Ở phạm vi cả nước: 

  Tham gia thảo luận, góp ý kiến xây xựng các văn bản pháp luật. 

  Thảo luận và biểu quyết các vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân. 

 * Ở phạm vi cơ sở:  
          Thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm , dân kiểm tra”  

 Dân biết : thông báo những chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước để dân biết và thực 

hiện. 

- Dân bàn : Nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc bỏ phiếu 

kín. 

- Dân làm : Những việc dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định. 

 - Dân kiểm tra: Nhân dân kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan và cán bộ Nhà nước. 

3.Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 

 a) Khái niệm và nội dung : 

 Quyền khiếu nại Quyền tố cáo 

 

 

 

Khái 

niệm 

Là quyền của CD, cơ quan, tổ chức 

được  đề nghị cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có thẩm quyền xem xét lại 

quyết định hành chính, hành vi hành 

chính khi có căn cứ cho rằng quyết 

định hoặc hành vi đó là trái PL, xâm 

phạm quyền, lợi ích hợp pháp của 

mình. 

Là quyền của CD được báo cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền biết về hành vi vi phạm PL 

của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nào gây thiệt hại hoặc đe doạ gây 

thiệt hại  đến lợi ích của Nhà nước, 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

CD, cơ quan, tổ chức. 

 

Mục đích 

Nhằm khôi phục quyền và lợi ích 

hợp pháp của người khiếu nại đã bị 

xâm phạm. 

Nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc 

làm trái PL. 

Người có 

quyền 

Cá nhân, tổ chức Công dân 

Người có 

thẩm 

quyền 

giải 

quyết 

- Người đứng đầu cơ quan hành 

chính có quyết định, hành vi hành 

chính bị khiếu nại. 

- Người đứng đầu cơ quan cấp trên 

trực tiếp của cơ quan có quyết định, 

hành vi HC bị khiếu nại. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, 

có thẩm quyền quản lý người bị tố 

cáo. 

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức 

cấp trên của cơ quan, tổ chức có 

người bị tố cáo. 



- Chủ tịch UBND tỉnh. 

- Thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

- Tổng thanh tra CP. 

- Thủ tướng chính phủ. 

- Chánh thanh tra các cấp. 

- Tổng thanh tra CP. 

- Thủ tướng chính phủ. 

- Các cơ quan tố tụng (điều tra, kiểm 

sát, toà án) giải quyết các hành vi có 

dấu hiệu tội phạm HS. 

4. Trách nhiệm của CD trong việc thực hiện các quyền dân chủ 

- Cần có ý thức đầy đủ về trách nhiệm làm chủ 

- Sử dụng đúng đ n các quyền của mình 

- Không lạm dụng quyền dân chủ để làm việc trái PL  

 

Bài 8:  PHÁP LUẬT VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG DÂN 

1. Quyền học tập, sáng tạo và phát triển của công dân: 

a) Quyền học tập của CD: 

* Khái niệm: Mọi công dân đều có quyền học từ thấp đến cao, có thể học bất cứ ngành, nghề nào, 

có thể học bằng nhiều hình thức và có thể học thường xuyên, học suốt đời.  

* Nội dung 

Quyền học tập VD 

Học không hạn chế. Học ở trường PT, TCCN, CĐ, ĐH, sau ĐH. 

Học bất cứ ngành nghề nào. các ngành KHTN, KHXH, KHKT. 

Học bằng nhiều hình thức, học 

thường xuyên, học suốt đời. 

- Học ở hệ chính quy hoặc GDTX, dân lập, tư 

thục.... 

- Học ở các độ tuổi khác nhau. 

Mọi công dân đều được đối xử bình 

đẳng về cơ hội học tập. 

- Không phân biệt đối xử giữa các CD. 

- HS có hoàn cảnh khó khăn được NN tạo điều 

kiện giúp đ . 

b) Quyền sáng tạo của CD: 

* khái niệm: Quyền mỗi người được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tìm tòi, suy nghĩ để đưa ra 

các phát minh, sáng chế, sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, hợp lí hóa sản xuất; quyền sáng tác văn học, 

nghệ thuật, khám phá khoa học để tạo ra các sản phẩm, công trình khoa học về các lĩnh vực của 

đời sống xã hội. 

* Quyền sáng tạo bao gồm: 

- Quyền tác giả. 

- Quyền sở hữu công nghiệp và quyền hoạt động khoa học công nghệ. 

- Quyền sáng tạo ra các tác phẩm văn học; các tác phẩm bái chí; các sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp, nhãn hiệu hành hóa... 

* Nhà nước vừa khuyến khích CD tự do sáng tạo, đồng thời bảo vệ quyền tự do sáng tạo của CD. 

c) Quyền được phát triển của công dân 

* Quyền được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn diện 

+ Đời sống vật chất. 

- Có mức sống đầy đủ để phát triển về thể chất. 

- Được chăm sóc sức khoẻ. 

+ Đời sống tinh thần. 

- Được tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Được vui chơi, giải trí. 

* Quyền được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng 

- Người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ng n thời 

gian theo quy định của PL. 

- Những người có năng khiếu được ưu ti n tuyển chọn vào các trường ĐH. 



- Các nhà khoa học có tài được tạo mọi điều kiện để làm việc và cống hiến. 

2. Trách nhiệm của nhà nước và công dân trong việc bảo đảm và thực hiên quyền học tập, 

sáng tạo và phát triển của công dân 

a) Trách nhiệm của nhà nước 

- Ban hành chính sách, PL, thực hiện đồng bộ các biện pháp cần thiết. 

- Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục. 

- Khuyến khích phát huy tìm tòi, sáng tạo trong nghiên cứu khoa học 

- Đảm bảo những điều kiện cần thiết để phát hiện và bồi dư ng nhân tài cho đất nước. 

b) Trách nhiệm của công dân 

- Có ý thức học tập tốt. 

- Có ý chí phấn đấu vươn l n trong học tập, nghiên cứu khoa học và sản xuất. 

- Góp phần tích cực nâng cao dân trí của đất nước 

II/ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA 

               Mức độ 

 

Đơn vị KT 

Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  
Vận dụng 

cao 
Tổng cộng 

TN TN TL TL  

Đơn vị KT 1: CD 

với các quyền tự do 

cơ bản. 

3 3 0 0 6 

Đơn vị KT 2: CD 

với các quyền dân 

chủ. 

6 4 1 0 11 

Đơn vị KT 3: Pháp 

luật với sự phát triển 

của công dân. 

7 5 0 1 13 

Số câu 16 12 1 1 30 

Số điểm 4,0 3,0 2,0 1,0 10 

Tỉ lệ 40% 30% 20% 10% 100% 

 

III/ĐỀ MINH HỌA 

1. Trắc nghiệm (7 điểm = 28 câu) 

Câu 1: Theo quy định của pháp luật, công dân tự tiện bóc mở thư của người khác là vi phạm 

quyền được bảo đảm an toàn và bí mật 

A. thư tín, điện tín.     

B. an sinh xã hội. 

C. cá nhân.   

D. đời sống tinh thần của cá nhân.  

Câu 2: Theo quy định của pháp luật, việc khám xét chỗ ở của người nào đó được tiến hành khi 

đủ căn cứ khẳng định ở đó có 

A. hoạt động tôn giáo.   B. người lạ tạm trú. 

C. tranh chấp tài sản.   D. tội phạm lẩn trốn. 

Câu 3  Công dân được bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã 

hội của đất nước là nội dung quyền nào sau đây? 

A. Tự do tranh luận.    B. Tự do cá nhân.  

C. Tự do ngôn luận    D. Tự do hội họp.  

Câu 4: Theo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây xâm phạm quyền được pháp luật bảo 

hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân? 

A. Đầu độc nạn nhân.   B. Bảo vệ nhân chứng.  



C. Giải cứu con tin.    D. Tố cáo nghi phạm 

Câu 5: Người làm nhiệm vụ chuyển phát vi phạm quy định quyền đảm bảo an toàn và bí mật về 

thư tín của khách hàng khi tự ý thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Tiêu hủy thư không rõ địa chỉ nhận.  

B. Tăng mức cước phí dịch vụ. 

C. Tra cứu địa chỉ giao nhận.   

D. Làm chậm quá trình chuyển phát thư tín.  

Câu 6: Công dân vi phạm quyền tự do ngôn luận khi thực hiện hành vi nào sau đây? 

A. Nhận xét chương trình nghệ thuật.  B. Né tránh đấu tranh phê bình. 

C. Bảo mật quan điểm cá nhân.             D. Phát tán tin đồn thất thiệt. 

Câu 7: Hiến pháp nước ta quy định, người có quyền bầu cử và ứng cử vào cơ quan đại biểu của 

nhân dân là công dân  iệt Nam 

A. đủ 18 tuổi trở l n có quyền bầu cử và ứng cử. 

B. đủ 18 tuổi trở l n có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở l n có quyền ứng cử. 

C. nam đủ 20 tuổi trở l n và nữ đủ 18 tuổi trở l n có quyền bầu cử và ứng cử. 

D. đủ 20 tuổi trở l n có quyền ứng cử và bầu cử. 

Câu 8: Cử tri viết phiếu bầu trong khu vực ri ng, không ai được xem, được biết và can thiệp vào 

việc viết phiếu bầu của cử tri là thể hiện nguyên t c nào dưới đây trong bầu cử? 

A. Phổ thông.  

B. Bình đẳng.   

C. Trực tiếp. 

D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 9: Ngoài việc tự ứng cử thì quyền ứng cử của công dân còn được thực hiện bằng con đường nào dưới 

đây? 

A. Tự đề cử. 

B. Tự bầu cử. 

C. Được giới thiệu ứng cử. 

D. Được đề cử. 

Câu 10: Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cơ sở được thực hiện theo cơ chế 

A. dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra.   

B. dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch. 

C. dân bàn, dân làm, dân giám sát, dân theo dõi.  

D. Dân quyết định, dân làm, dân kiểm tra. 

Câu 11: Quyền khiếu nại là quyền của công dân được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm 

quyền xem xét lại quyết định hành chính, khi có căn cứ cho rằng quyết định đó là trái pháp luật, 

xâm phạm lĩnh vực nào sau đây? 

A. Quyền, lợi ích hợp pháp của người khác.  

B. Quyền, lợi ích hợp pháp của mình.  

C. Bí mật đời sống ri ng tư.           

D. Ngân sách chi tiêu nội bộ.   

Câu 12  Báo cho cơ quan có thẩm quyền biết về hành vi vi phạm pháp luật của người khác là 

công dân đã thực hiện quyền nào sau đây? 

A. Tố cáo.  B. Khiếu nại.  C. Truy tố.  D. Xét xử. 

Câu 13: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền khiếu nại khi nhận được 

A. thông báo tuyển dụng nhân sự.   

B. kế hoạch giao kết hợp đồng lao động. 

C. phiếu thăm dò ý kiến cá nhân.   

D. quyết định buộc thôi việc không rõ lí do. 



Câu 14: Theo quy định của pháp luật, công dân cần thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện người 

nào đó đang 

A. kích động biểu tình trái phép. B. tổ chức truy b t tội phạm. 

C. bí mật theo dõi nghi can. D. tham gia hoạt động tôn giáo. 

Câu 15: Công dân thực quyền tố cáo khi phát hiện 

A. quyết định kỉ luật của công ty quá cao với mình. 

B. hành vi tham nhũng gây thiệt hại cho lợi ích của nhà nước. 

C. cán bộ thu thuế áp mức thuế cao so với thực tế kinh doanh. 

D. xử phạt hành chính xâm phạm lợi ích hợp pháp của mình. 

Câu 16: Công dân thực hiện quyền khiếu nại trong trường hợp nào dưới đây là đúng quy định của 

pháp luật? 

A. Phát hiện một ổ cờ bạc. 

B. Phát hiện người buôn bán động vật quý hiếm.  

C. Phát hiện người lấy c p tài sản của cơ quan. 

D. Không đồng ý với quyết định kỉ luật của Giám đốc cơ quan. 

Câu 17: Mọi công dân có thể học bất cứ ngành nghề nào phù hợp với 

A. khả năng của bản thân.                                                                      

C. định hướng của nhà trường.                                                                

B. yêu cầu của gia đình.    

D. trào lưu của xã hội. 

Câu 18: Công dân có thể học bằng nhiều hình thức, học ở các loại hình trường lớp khác nhau thể 

hiện nội dung nào sau đây của quyền học tập?  

A. Học không hạn chế.                                                         

C. Học thường xuyên, suốt đời.                                            

B. Học bất cứ ngành nghề nào.    

D. Bình đẳng về cơ hội học tập. 

Câu 19: Quyền của công dân được hưởng đời sống vật chất và tinh thần đầy đủ để phát triển toàn 

diện là nội dung quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được sáng tạo.                                       B. Quyền được học tập. 

C. Quyền được hưởng thụ.                                    D. Quyền được phát triển. 

Câu 20: Quyền nào sau đây không thuộc quyền sáng tạo của công dân? 

A. Quyền tác giả.                                                         

C. Quyền sở hữu công nghiệp.                                    

B. Quyền hưởng lợi ích từ sáng tác của mình. 

D. Quyền hoạt động khoa học công nghệ. 

Câu 21: Những người học giỏi có năng khiếu được ưu ti n tuyển chọn vào các trường đại học là 

biểu hiện của  

A. quyền được phát triển của công dân.                 B. quyền học tập của công dân. 

C. quyền của học sinh giỏi.                                   D. quyền của học sinh phổ thông. 

Câu 22: Quyền nào sau đây không thuộc nội dung pháp luật với sự phát triển của công dân? 

A. Quyền học tập của công dân.  

C. Quyền tự do kinh doanh của công dân. 

B. Quyền sáng tạo của công dân. 

D. Quyền được phát triển của công dân. 

Câu 23: Nội dung nào dưới đây không thuộc quyền được phát triển của công dân ?  

A. Những người phát triển sớm về trí tuệ có quyền được học vượt lớp. 

B. Những học sinh ngh o được miễn giảm học phí. 

C. Những học sinh học xuất s c có thể được học ở các trường chuyên. 

D. Những người đạt giải trong các kỳ thi quốc gia được tuyển thẳng vào đại học. 

Câu 24: Nội dung nào dưới đây đúng với quyền được phát triển của công dân? 

A. Công dân được sống, được tự do theo mong muốn cá nhân. 

B. Công dân được tham gia vào các hoạt động văn hóa công cộng. 

C. Công dân được tự do sáng tác những gì mà mình muốn. 

D. Công dân được phát triển các ý tưởng, sáng tạo của mình. 

Câu 25: Công dân vi phạm quyền học tập trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Gian lận trong kiểm tra, đánh giá. 

B. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. 



C. Đề xuất miễn, giảm học phí. 

D. Học tại chức vào các buổi cuối tuần. 

Câu 26: Trường hợp nào sau đây vi phạm quyền bình đẳng về học tập của công dân? 

A. Bạn M được miễn học phí và được cấp sách giáo khoa, vở ghi vì là con cán bộ. 

B. Bạn T được cộng điểm trong kì thi đại học vì là người dân tộc thiểu số. 

C. Bạn H được tham gia đội tuyển học sinh giỏi  ăn vì có thành tích học tập tốt. 

D. Bạn N được lĩnh học bổng “Học sinh ngh o vượt khó” của Trung ương đoàn. 

Câu 27: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Cải tiến quy trình sản xuất. 

B. Phê bình nghệ thuật. 

C. Sao chép ý tưởng. 

D. Sáng tác thơ. 

Câu 28: Công dân vi phạm quyền sáng tạo trong trường hợp nào dưới đây? 

A. Sao chép công thức chiết xuất tinh dầu của người khác. 

B. Nghiên cứu khoa học. 

C. Tạo ra giống cây trồng cho năng suất cao. 

D. Hợp lí hóa quy trình sản xuất. 

2. Tự luận (3 điểm) 

Câu 29: Gia đình bà N kinh doanh giò, chả gần nhà anh T. Nhiều lần anh T phát hiện gia đình bà 

N đã lén lút nhập các nguy n liệu cấm để cho vào giò, chả. 

a. Trong tình huống tr n, để bảo vệ người tiêu dùng, anh T có thể sử dụng quyền khiếu nại hay tố 

cáo? Vì sao anh lại sử dụng quyền đó? 

b. Hãy cho biết đối tượng của khiếu nại và tố cáo? 

Câu 30: Do hoàn cảnh khó khăn, bố của A đã quyết định cho A thôi học để phụ giúp gia đình 

kiếm tiền nuôi em ăn học.  

a. Bố của A đã vi phạm quyền nào của công dân? Vì sao?  

b. Để thực hiện được quyền đó, A cần làm gì? 

-------------- Hết -------------- 


