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I/ MỤC TIÊU 

1. Về kiến thức 

   Nắm vững kiến thức bài 6,7, 8 

2. Về kỹ năng 

Hình thành các kĩ năng và thói quen vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề thực 

tiễn. 

3. Về thái độ 

Có ý thức tự giác trong học tập, tích cực làm bài tập được giao. 

II/ NỘI DUNG ÔN TẬP 

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 

a) Quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân. 

              u      t              v  t    t                 

 uyền bất khả  â  ph   về thân th  của công dân có nghĩa  à, không ai bị bắt, nếu không có 

quyết định của   a án, quyết định ho c ph  chu n của  iện  i   sát, tr  trư ng hợp ph   t i 

quả tang  

       u    u      t              v  t    t                

-  hông   t ai, d    cương vị nào có quyền tự   bắt và gia , giữ ngư i vì    do không ch nh 

đáng ho c do nghi ng  không có căn cứ pháp  uật   

-  ự tiện bắt và gia  giữ ngư i trái pháp  uật  à  â  ph   đến quyền bất khả  â  ph   về thân 

th  của công dân,  à hành vi trái pháp  uật, phải bị       nghi    inh theo pháp  uật  

-  heo quy định của pháp  uật, ch  được bắt ngư i trong 3 trư ng hợp  

                   ,   a án trong ph   vi th   quyền theo quy định của pháp  uật có quyền 

ra  ệnh bắt bị can, bị cáo đ  t   gia   

                 ắt ngư i trong trư ng hợp kh n cấp  

*  hi có căn cứ đ  cho r ng ngư i đó đang chu n bị thực hiện t i ph   rất nghi   trọng ho c t i 

ph   đ c biệt nghi   trọng 

*  hi có ngư i ch nh  ắt trông thấy và  ác nhận đ ng  à ngư i đã thực hiện t i ph    à   t thấy 

c n bắt ngay đ  ngư i đó không trốn được  

*  hi thấy   ngư i ho c t i ch    của   t ngư i nào đó có dấu vết của t i ph   và   t thấy c n 

ngăn ch n ngay việc ngư i đó trốn  

   h  những ngư i có th   quyền theo quy định của pháp  uật  ới có quyền ra  ệnh bắt ngư i 

trong trư ng hợp kh n cấp   

 Trong vòng 12 gi , nếu không có quyết định phê chuẩn của VKS t ì     i bị bắt đ  c trả tự do. 

                 ắt ngư i ph   t i quả tang ho c đang bị truy nã   ối với ngư i ph   t i quả 

tang và ngư i đang bị truy nã thì bất kì ai c ng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan  ông an, 

 iện ki   sát ho c ủy ban nhân dân nơi g n nhất  

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

dân 

* Th  nào là quy n được PL b o h  v  tính m ng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 

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

nhân ph  ; không ai được xâm ph m tới tính m ng, sức khỏe, danh dự và nhân ph m của ngư i 

khác. 

* N i dung quy n được PL b o h  v  tính m ng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm 

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



Xâm ph m tới tính m ng sức khoẻ của ngư i khác là hành vi cố ý ho c vô ý làm tổn h i đến tính 

m ng và sức khoẻ của ngư i khác. Pháp luật quy định : 

- Không ai được đánh ngư i; đ c biệt nghiêm cấm những hành vi hung hãn, côn đồ đánh ngư i 

gây thương t ch,  à  tổn h i cho sức khỏe của ngư i khác. 

- Nghiêm cấm mọi hành vi xâm ph   đến tính m ng của ngư i khác như giết ngư i, đe dọa giết 

ngư i, làm chết ngư i. 

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

Xâm ph   đến danh dự và nhân ph m của ngư i khác là hành vi bịa đ t điều xấu, tung tin xấu, 

nói xấu, xúc ph   ngư i khác đ  h  uy tín và gây thiệt h i về danh dự cho ngư i đó  Pháp  uật 

quy định : 

- Không ai có quyền xâm ph   đến nhân ph m, làm thiệt h i đến danh dự và uy tín của ngư i 

khác. 

- Mọi hành vi xâm ph   đến danh dự, nhân ph m của ngư i khác đều trái đ o đức XH, phải bị x  

lí theo PL. 

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

* Th  nào là quy n b t kh  xâm ph m v  chỗ ở c a công dân 

       Quyền bất khả xâm ph m ch    là: Ch    của  D được Nhà nước và mọi ngư i tôn trọng, 

không ai được tự ý vào ch    của ngư i khác nếu không được ngư i đó đồng ý. Ch  trong trư ng 

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

khám ch    của m t ngư i   rong trư ng hợp này thì việc khá    t c ng không được tiến hành 

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

* N i dung quy n b t kh  xâm ph m v  chỗ ở c a công dân 

-  ề nguy n tắc, việc cá nhân, tổ chức tự tiện vào ch    của ngư i khác, tự tiện khá  ch    của 

công dân  à vi ph   pháp  uật  

-  heo quy định của pháp  uật, ch  được ph p khá    t ch    của công dân trong hai trư ng hợp  

 rường hợp 1, khi có căn cứ đ  khẳng định ch   , địa đi m của ngư i nào đó có công cụ, phương 

tiện (ví dụ: gậy g c, dao, b a, rìu, s ng,…) đ  thực hiện t i ph m ho c có đồ vật, tài liệu liên 

quan đến vụ án. 

 rường hợp 2, khi c n bắt ngư i đang bị truy nã ho c ngư i ph m t i đang   n tránh   đó  

- Ch  những ngư i có th m quyền theo    của BLTTHS mới có quyền ra lệnh khá   Ngư i tiến 

hành khám phải thực hiện theo đ ng th  thức  à PL    

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

- Khái niệm:  hư t n, điện tho i điện tín của cá nhân được bảo đảm an toàn, bí mật. Việc ki m 

soát thư t n, điện tho i điện tín của cá nhân được thực hiện trong trư ng hợp PL có    và phải có 

   của cơ quan Nhà nước có th m quyền. 

- N i dung:  

+  hông ai được ki   soát điện tho i, tự tiện bóc m , thu giữ, tiêu huỷ thư, điện tín của ngư i 

khác. 

+ Những ngư i làm nhiệm vụ chuy n thư, điện tín phải chuy n đến tay ngư i nhận, không được 

giao nh   cho ngư i khác, không được đ  mất thư, điện tín. 

+ Ch  những ngư i có th m quyền theo    của PL và ch  trong trư ng hợp c n thiết mới được 

tiến hành ki   soát thư, điện tho i, điện tín của ngư i khác. 

+ Ngư i nào tự tiện bóc m , thu giữ, tiêu huỷ thư, điện tín của ngư i khác thì tuỳ theo mức đ  vi 

ph m có th  bị x  ph t VPHC ho c truy cứu trách nhiệm HS. 

- Ý    ĩ :  

Là điều kiện c n thiết đ  đảm bảo  /s ri ng tư, tr n cơ s  quyền này CD có m t  /s tinh th n 

thoải  ái  à không ai được tuỳ tiện xâm ph m tới. 

e) Quyền tự do ngôn luận 



- Khái niệm: Công dân có quyền tự do phát bi u ý kiến, bày tỏ quan đi m của mình về các vấn đề 

chính trị, kinh tế, văn hoá,  ã h i của đất nước. 

- Hình thức thực hiện: 

+ Trực tiếp phát bi u ý kiến t i các cu c họp. 

+ Viết bài g i đăng bào bày tỏ ý kiến, quan đi m của mình... 

+  óng góp   kiến, kiến nghị với các đ i bi u Quốc h i và    H ND trong dịp tiếp xúc với c  

tri ho c viết thư cho    H trình bày, đề đ t, nguyện vọng về những vấn đề mình quan tâm. 

- Ý    ĩ :  
+ Là chu n mực của m t XH mà trong đó ND có tự do, dân chủ, có quyền lực thực sự. 

+ Là điều kiện đ  công dân tham gia chủ đ ng, tích cực vào các ho t đ ng 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, tì  hi u đ  nắ  được n i dung của các quyền tự do cơ bản của  ình  

- Ph  phán, đấu tranh, tố cáo những việc  à  trái pháp  uật, vi ph   các quyền tự do cơ bản của 

công dân. 

-   ch cực tha  gia gi p đ  các cán b  nhà nước thi hành nhiệm vụ trong những trư ng hợp được 

pháp  uật cho ph p  

-  ự r n  uyện nâng cao   thức pháp  uật đ  sống văn  inh, tôn trọng pháp  uật, tự giác tuân thủ 

pháp  uật của Nhà nước, tôn trọng quyền tự do cơ bản của ngư i 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 quy n bầu cử và ứng cử: Là các quyền dân chủ cơ bản của công dân trong  ĩnh vực 

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

ph m vi cả nước. 

b) N i dung: 

 Quyền bầu cử Quyền ứng cử 

Ngư i có 

quyền 

 ông dân  N đủ 18 tuổi tr  lên.  ông dân  N đủ 21 tuổi 

tr  lên. 

Ngư i 

không được 

thực hiện 

- Ngư i đang bị tước quyền b u c  . 

- Ngư i đang phải chấp hành hình ph t tù mà 

không được hư ng án treo. 

-  Ngư i bị kết án t  hình đang trong th i gian 

ch  thi hành án. 

- Ngư i mất năng  ực hành vi dân sự. 

 

 

 

 

Cách thực 

hiện 

- Phổ thông: Mọi  D đủ 18 tuổi tr  n n  đều 

được b u c , tr  những trư ng hợp PL cấm. 

- Bình đẳng: M i c  tri có 1 lá phiếu với giá 

trị ngang nhau. 

- Trực tiếp: Công dân phải tự  ình đi b u c . 

- Bỏ phiếu kín: Hòm phiếu kín, phiếu b u 

kín. 

- Tự ứng c  

-  ược giới thiệu ứng c  

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

a) Khái niệm v  quy n tham gia qu    í      ước và xã h i 

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

công việc chung của đất nước trong tất cả các  ĩnh vực của đ i sống xã h i, trong ph m vi của cả 

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

nước và XD, phát tri n kinh tế xã h i. 

b) N    u    ơ   n c a quy n tham gia qu    í      ước và xã h i 



* Ở ph m vi c   ước: 

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

  Thảo luận và bi u quyết các vấn đề trọng đ i khi Nhà nước tổ chức trưng c u ý dân. 

 * Ở ph   v   ơ sở:  
          Thực hiện theo cơ chế “Dân biết, dân bàn, dân làm , dân ki   tra”  

 Dân biết : thông báo những chủ trương, ch nh sách, pháp  uật của Nhà nước đ  dân biết và thực 

hiện. 

- Dân bàn : Nhân dân bàn b c và quyết định trực tiếp b ng bi u quyết công khai ho c 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 ki m tra, giám sát ho t đ ng của cơ quan và cán b  Nhà nước. 

3.Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân 

 a) Khái niệm và n i dung : 

 Quyền khiếu nại Quyền tố cáo 

 

 

 

Khái 

niệm 

Là quyền của  D, cơ quan, tổ chức 

được  đề nghị cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có th m quyền xem xét l i 

quyết định hành chính, hành vi hành 

ch nh khi có căn cứ cho r ng quyết 

định ho c hành vi đó  à trái PL,  â  

ph m quyền, lợi ích hợp pháp của 

mình. 

Là quyền của  D được báo cho cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có th m 

quyền biết về hành vi vi ph m PL 

của bất cứ cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nào gây thiệt h i ho c đe do  gây 

thiệt h i  đến lợi ích của Nhà nước, 

đến quyền và lợi ích hợp pháp của 

 D, cơ quan, tổ chức. 

 

Mục đ ch 

Nh m khôi phục quyền và lợi ích 

hợp pháp của ngư i khiếu n i đã bị 

xâm ph m. 

Nh m phát hiện, ngăn ch n các việc 

làm trái PL. 

Ngư i có 

quyền 

Cá nhân, tổ chức Công dân 

Ngư i có 

th m 

quyền 

giải 

quyết 

- Ngư i đứng đ u cơ quan hành 

chính có quyết định, hành vi hành 

chính bị khiếu n i. 

- Ngư i đứng đ u cơ quan cấp trên 

trực tiếp của cơ quan có quyết định, 

hành vi HC bị khiếu n i. 

- Chủ tịch UBND t nh. 

- Thủ trư ng cơ quan ngang b . 

- Tổng thanh tra CP. 

- Thủ tướng chính phủ. 

- Ngư i đứng đ u cơ quan, tổ chức, 

có th m quyền quản    ngư i bị tố 

cáo. 

- Ngư i đứng đ u cơ quan, tổ chức 

cấp trên của cơ quan, tổ chức có 

ngư i bị tố cáo. 

- Chánh thanh tra các cấp. 

- Tổng thanh tra CP. 

- Thủ tướng chính phủ. 

-  ác cơ quan tố tụng (điều tra, ki m 

sát, toà án) giải quyết các hành vi có 

dấu hiệu t i ph m HS. 

 

 

 

 

Quy 

trình giải 

quyết 

*B1: N p đơn ho c trình bày trực 

tiếp. 

*B2:Giải quyết khiếu n i trong th i 

gian luật định 

*B3:- Nếu ngư i  N đồng ý với kết 

quả giải quyết -> quyết định có hiệu 

lực 

        - Nếu ngư i  N không đồng ý :  

-> tiếp tục khiếu n i 

*B4: Giải quyết KN l n 2 trong th i 

*B1: G i đơn ho c tố cáo trực tiếp. 

*B2: Giải quyết tố cáo trong th i 

gian luật định. 

* 3  Ngư i tố cáo có th  tố cáo với 

cơ quan, tổ chức cấp trên trực tiếp 

của ngư i giải quyết TC nếu có căn 

cứ cho r ng việc giải quyết tố cáo 

không đ ng PL  

*B4: Giải quyết tố cáo l n 2 trong 

TG luật định. 



gian luật định. 

- Nếu ngư i khiếu n i không đồng ý 

với    giải quyết-> kiện ra toà hành 

chính thu c tào án nhân dân. 

 

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

- C n có ý thức đ y đủ về trách nhiệm làm chủ 

- S  dụng đ ng đắn các quyền của mình 

- Không l m dụng quyền dân chủ đ  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) Quy n học tập c a CD: 

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

có th  học b ng nhiều hình thức và có th  học thư ng xuyên, học suốt đ i.  

* N i dung 

Quy n học tập VD 

Học không h n chế. Học   trư ng P ,    N,   ,  H, sau  H  

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

Học b ng nhiều hình thức, học 

thư ng xuyên, học suốt đ i. 

- Học   hệ chính quy ho c GDTX, dân lập, tư 

thục.... 

- Học   các đ  tuổi khác nhau. 

Mọi công dân đều được đối x  bình 

đẳng về cơ h i học tập. 

- Không phân biệt đối x  giữa các CD. 

- HS có hoàn cảnh khó khăn được NN t o điều 

kiện gi p đ . 

b) Quy n sáng t o c a CD: 

* khái niệm: Quyền m i ngư i được tự do nghiên cứu khoa học, tự do tì  t i, suy nghĩ đ  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 đ  t o ra các sản ph m, công trình khoa học về các  ĩnh vực của 

đ i sống xã h i. 

* Quyền sáng t o bao gồm: 

- Quyền tác giả. 

- Quyền s  hữu công nghiệp và quyền ho t đ ng khoa học công nghệ. 

- Quyền sáng t o ra các tác ph   văn học; các tác ph m bái chí; các sáng chế, ki u dáng công 

nghiệp, nhãn hiệu hành hóa... 

* N à   ớc vừa khuyến khích CD tự do sáng tạo, đồng th i bảo vệ quyền tự do sáng tạo của CD. 

c) Quy   được phát tri n c a công dân 

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

+   i sống vật chất. 

- Có mức sống đ y đủ đ  phát tri n về th  chất. 

-  ược chă  sóc sức khoẻ. 

+   i sống tinh th n. 

-  ược tiếp cận với các phương tiện thông tin đ i chúng. 

-  ược vui chơi, giải trí. 

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

- Ngư i phát tri n sớm về trí tuệ có quyền được học trước tuổi, học vượt lớp, học rút ngắn th i 

gian theo quy định của PL. 

- Những ngư i có năng khiếu được ưu ti n tuy n chọn vào các trư ng  H  

- Các nhà khoa học có tài được t o mọi điều kiện đ  làm việc và cống hiến. 



 

III/ĐỀ MINH HỌA 

1. Trắc nghiệm (7 đi m) 

Câu 1: Quyền bất khả xâm ph m về thân th  của công dân có nghĩa  à, không ai bị bắt nếu không 

có quyết định của Tòa án, quyết định ho c phê chu n của Viện Ki m sát, tr  trư ng hợp nào sau 

đây? 

A. Ph m t i quả tang.     

B.  ang bị nghi vấn. 

    ang   n kế ho ch t i ph m.   

D.  ang bàn b c thực hiện t i ph m.  

Câu 2:  heo quy định của pháp luật, việc khám xét ch    của ngư i nào đó được tiến hành khi 

đủ căn cứ khẳng định   đó có 

A. ho t đ ng tôn giáo.      ngư i l  t m trú. 

C. tranh chấp tài sản.   D. t i ph m l n trốn. 

Câu 3   ông dân được bày tỏ quan đi m của mình về các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa,  ã 

h i của đất nước là n i dung quyền nào sau đây? 

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

C. Tự do ngôn luận    D. Tự do h i họp.  

Câu 4:  heo quy định của pháp luật, hành vi nào dưới đây  â  ph m quyền được pháp luật bảo 

h  về tính m ng, sức khỏe của công dân? 

A    u đ c n n nhân.   B. Bảo vệ nhân chứng.  

C. Giải cứu con tin.    D. Tố cáo nghi ph m 

Câu 5: Ngư i làm nhiệm vụ chuy n phát vi ph   quy định quyền đảm bảo an toàn và bí mật về 

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

A. Tiêu hủy thư không rõ địa ch  nhận.  

B   ăng  ức cước phí dịch vụ. 

C. Tra cứu địa ch  giao nhận.   

D. Làm chậm quá trình chuy n phát thư t n   

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

A. Nhận   t chương trình nghệ thuật.  B. N  tránh đấu tranh phê bình. 

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

Câu 7: Hiến pháp nước ta quy định, ngư i có quyền b u c  và ứng c  vào cơ quan đ i bi u của 

nhân dân  à công dân  iệt Na  

A. đủ 18 tuổi tr    n có quyền b u c  và ứng c   

B. đủ 18 tuổi tr    n có quyền b u c  và đủ 21 tuổi tr    n có quyền ứng c   

C. na  đủ 20 tuổi tr    n và nữ đủ 18 tuổi tr    n có quyền b u c  và ứng c   

D. đủ 20 tuổi tr    n có quyền ứng c  và b u c   

Câu 8: C  tri viết phiếu b u trong khu vực ri ng, không ai được  e , được biết và can thiệp vào 

việc viết phiếu b u của c  tri là th  hiện nguyên tắc nào dưới đây trong b u c ? 

A. Phổ thông   

    ình đẳng.   

C. Trực tiếp. 

D. Bỏ phiếu kín. 

Câu 9: Ngoài việc tự ứng c  thì quyền ứng c  của công dân c n được thực hiện b ng con đư ng nào dưới 

đây? 

A.  ự đề c   

B.  ự b u c   

C.  ược giới thiệu ứng c   

D.  ược đề c   



Câu 10: Quyền tham gia quản    nhà nước và xã h i   ph   vi cơ s  được thực hiện theo cơ chế 

A. dân biết, dân bàn, dân làm, dân ki m tra.   

B. dân chủ, bình đẳng, công khai, minh b ch. 

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

D. Dân quyết định, dân làm, dân ki m tra. 

Câu 11: Quyền khiếu n i là quyền của công dân được đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có th m 

quyền xem xét l i quyết định hành ch nh, khi có căn cứ cho r ng quyết định đó  à trái pháp  uật, 

xâm ph    ĩnh vực nào sau đây? 

A. Quyền, lợi ích hợp pháp của ngư i khác.  

B. Quyền, lợi ích hợp pháp của mình.  

C. Bí mật đ i sống ri ng tư            

D. Ngân sách chi tiêu n i b .   

Câu 12   áo cho cơ quan có th m quyền biết về hành vi vi ph m pháp luật của ngư i khác là 

công dân đã thực hiện quyền nào sau đây? 

A. Tố cáo.  B. Khiếu n i.  C. Truy tố.  D. Xét x . 

Câu 13:  heo quy định của pháp luật, công dân c n thực hiện quyền khiếu n i khi nhận được 

A. thông báo tuy n dụng nhân sự.   

B. kế ho ch giao kết hợp đồng  ao đ ng. 

C. phiếu thă  d    kiến cá nhân.   

D. quyết định bu c thôi việc không rõ lí do. 

Câu 14:  heo quy định của pháp luật, công dân c n thực hiện quyền tố cáo khi phát hiện ngư i 

nào đó đang 

A  k ch đ ng bi u tình trái phép. B. tổ chức truy bắt t i ph m. 

C. bí mật theo dõi nghi can. D. tham gia ho t đ ng tôn giáo. 

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

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

   hành vi tha  nh ng gây thiệt h i cho lợi ích của nhà nước. 

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

D. x  ph t hành chính xâm ph m lợi ích hợp pháp của mình. 

Câu 16:  ông dân thực hiện quyền khiếu n i trong trư ng hợp nào dưới đây  à đ ng quy định của 

pháp  uật? 

A. Phát hiện   t ổ c  b c  

B. Phát hiện ngư i buôn bán đ ng vật qu  hiế    

C. Phát hiện ngư i  ấy cắp tài sản của cơ quan  

D.  hông đồng   với quyết định k   uật của Giá  đốc cơ quan  

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

A. khả năng của bản thân.                                                                      

C. định hướng của nhà trư ng.                                                                

B. yêu c u của gia đình     

D. trào  ưu của xã h i. 

Câu 18: Công dân có th  học b ng nhiều hình thức, học   các lo i hình trư ng lớp khác nhau th  

hiện n i dung nào sau đây của quyền học tập?  

A. Học không h n chế.                                                         

C. Học thư ng xuyên, suốt đ i.                                            

B. Học bất cứ ngành nghề nào.    

D.  ình đẳng về cơ h i học tập. 

Câu 19: Quyền của công dân được hư ng đ i sống vật chất và tinh th n đ y đủ đ  phát tri n toàn 

diện là n i dung quyền nào dưới đây của công dân? 

A. Quyền được sáng t o.                                       B. Quyền được học tập. 

C. Quyền được hư ng thụ.                                    D. Quyền được phát tri n. 

Câu 20: Quyền nào sau đây không thu c quyền sáng t o của công dân? 

A. Quyền tác giả.                                                         

C. Quyền s  hữu công nghiệp.                                    

B. Quyền hư ng lợi ích t  sáng tác của mình. 

D. Quyền ho t đ ng khoa học công nghệ. 



Câu 21: Những ngư i học giỏi có năng khiếu được ưu ti n tuy n chọn vào các trư ng đ i học là 

bi u hiện của  

A. quyền được phát tri n 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:  uyền nào sau đây không thu c n i dung pháp  uật với sự phát tri n của công dân? 

A   uyền học tập của công dân   

    uyền tự do kinh doanh của công dân  

    uyền sáng t o của công dân  

D   uyền được phát tri n của công dân  

Câu 23: N i dung nào dưới đây không thu c quyền được phát tri n của công dân ?  

A. Những ngư i phát tri n 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 sắc có th  được học   các trư ng chuyên. 

D. Những ngư i đ t giải trong các kỳ thi quốc gia được tuy n thẳng vào đ i học. 

Câu 24: N i dung nào dưới đây đ ng với quyền được phát tri n của công dân? 

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

B.  ông dân được tham gia vào các ho t đ ng văn hóa công c ng. 

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

D   ông dân được phát tri n các   tư ng, sáng t o của mình. 

Câu 25: Công dân vi ph m quyền học tập trong trư ng hợp nào dưới đây? 

A. Gian lận trong ki   tra, đánh giá  

B. Chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. 

    ề xuất miễn, giảm học phí. 

D. Học t i chức vào các buổi cuối tu n. 

Câu 26:  rư ng hợp nào sau đây vi ph m quyền bình đẳng về học tập của công dân? 

A. B n M được miễn học ph  và được cấp sách giáo khoa, v  ghi vì là con cán b . 

B. B n   được c ng đi   trong kì thi đ i học vì  à ngư i dân t c thi u số. 

C. B n H được tha  gia đ i tuy n học sinh giỏi  ăn vì có thành t ch học tập tốt. 

D. B n N được  ĩnh học bổng “Học sinh ngh o vượt khó” của Trung ương đoàn  

Câu 27: Công dân vi ph m quyền sáng t o trong trư ng hợp nào dưới đây? 

A. Cải tiến quy trình sản xuất. 

B. Phê bình nghệ thuật. 

    ao ch p   tư ng. 

D   áng tác thơ  

Câu 28: Công dân vi ph m quyền sáng t o trong trư ng hợp nào dưới đây? 

A. Sao chép công thức chiết xuất tinh d u của ngư i khác. 

B. Nghiên cứu khoa học. 

C. T o ra giống cây trồng cho năng suất cao. 

D. Hợp lí hóa quy trình sản xuất. 

2. Tự luận (3 đi m) 

Câu 29: Gia đình bà N kinh doanh gi , chả g n nhà anh    Nhiều   n anh   phát hiện gia đình bà 

N đã   n   t nhập các nguy n  iệu cấ  đ  cho vào gi , chả  

a. Trong tình huống tr n, đ  bảo vệ ngư i tiêu dùng, anh T có th  s  dụng quyền khiếu n i hay tố 

cáo? Vì sao anh l i s  dụng quyền đó? 

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

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

kiếm tiền nuôi e  ăn học.  

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

b.    thực hiện được quyền đó, A c n làm gì? 

-------------- Hết -------------- 


