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I/ Trả lời trắc  ( 5,0 điểm) 
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II/ Trả lời câu hỏi:  

 

Câu 1 (2,0 điểm): Hình thức thực hiện pháp luật  

a. Sử dụng pháp luật (0,5 điểm): cá nhân, tổ chức có quyền làm những gì pháp luật không cấm 

VD : quyền tự do kinh doanh 

b. Thi hành pháp luật (0,5 điểm): cá nhân, tổ chức có nghĩa vụ thực hiện những điều pháp luật quy 

định 

VD : đóng thuế 

c. Tuân thủ pháp luật (0,5 điểm): cá nhân, tổ chức không được làm những điều pháp luật cấm. 

VD : Buôn bán ma túy 

d. Áp dụng pháp luật (0,5 điểm): cơ quan công chức Nhà nước có thẫm quyền căn cứ vào pháp 

luật ra các quyết định. 

VD : Kết hôn, khai sinh 

 

Câu 2 (1,0 điểm): Học tập pháp luật có ý nghĩa gì với học sinh ? 
+ Giáo dục được pháp luật.  

+ Giáo dục  

+ Pháp luật sẽ bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho mình và cho những người xung quanh. 

+  Ý thức tôn trọng pháp luật. 

III/ Bài tập tình huống (2,0 điểm): Có 3 hành vi vi phạm pháp luật: 

- Đi xe không có bằng lái. 

- Đánh võng trên đường, phóng nhanh vượt ẩu. 

- Gây tai nạn giao thông. 

 Ý 3: đúng  

A phải bồi thường dân sự cho người bị hại đồng thời phải bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự theo điều 202: Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. 

  
  

 


