
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG 
Dành cho học sinh cấp Trung học phổ thông 

Năm 2018 

(Bài thi gồm 02 phần: Trắc nghiệm và tự luận) 

 

Họ và tên:……………………………………….Giới tính:……………………. 

Ngày tháng năm sinh:…………………………………………………………… 

Lớp:……………… 

Trường:………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại di động:…………………………...Nhà riêng:…………………... 

Email (nếu có):…………………………………………………………………… 

 

PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

(Em hãy khoanh tròn vào một phương án đúng nhất) 

 

Câu 1: Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, khái niệm "phần đường 

xe chạy" được hiểu như thế nào? 

A. Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại. 

B. Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, dải 

đất dọc hai bên đường để đảm bảo an toàn giao thông. 

C. Là phần đường bộ được sử dụng cho các phương tiện giao thông qua lại, các 

công trình, thiết bị phụ trợ khác và dải đất dọc hai bên đường để đảm bảo an toàn 

giao thông. 

Câu 2: Theo quy định của Nghị định số 46/NĐ-CP, người điều khiển xe mô 

tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) đi dàn hàng ngang từ 03 (ba) xe trở lên thì 

bị xử phạt như thế nào? 

A.  Phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng. 

B.  Phạt tiền từ 60.000 đồng đến 80.000 đồng. 

C.  Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. 

Câu 3: Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tham gia giao thông trên 

đường bộ, khi hiệu lệnh của người điều khiển giao thông trái với hiệu lệnh của 

đèn hoặc biển báo hiệu thì người tham gia giao thông phải chấp hành theo hiệu 

lệnh nào? 



A.  Hiệu lệnh của đèn điều khiển giao thông. 

B.  Hiệu lệnh của người điều khiển giao thông. 

C.  Hiệu lệnh của biển báo hiệu đường bộ. 

Câu 4: Biển báo nào sau đây báo hiệu “Hướng đi phải theo” cho các loại xe 

thô sơ và xe cơ giới chỉ được đi thẳng? 

   

          Biển 1                                 Biển 2                                   Biển 3 

A. Biển 1. 

B. Biển 2. 

C. Biển 3. 

Câu 5: Theo Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2004, thứ tự những 

phương tiện làm nhiệm vụ đặc biệt được ưu tiên đi trước khi qua âu tàu, cống, 

đập, cầu không mở thường xuyên, nơi có điều tiết giao thông, luồng giao nhau, 

luồng cong gấp theo thứ tự nào sau đây? 

A. Phương tiện chữa cháy; Phương tiện cứu nạn; Phương tiện hộ đê; Phương tiện 

của quân đội, công an làm nhiệm vụ khẩn cấp; Phương tiện, đoàn phương tiện có 

công an hộ tống hoặc dẫn đường. 

B. Phương tiện của quân đội, công an làm nhiệm vụ khẩn cấp; Phương tiện, đoàn 

phương tiện có công an hộ tống hoặc dẫn đường; Phương tiện chữa cháy; Phương 

tiện cứu nạn; Phương tiện hộ đê. 

C. Phương tiện của quân đội, công an làm nhiệm vụ khẩn cấp; Phương tiện chữa 

cháy; Phương tiện cứu nạn; Phương tiện hộ đê; Phương tiện, đoàn phương tiện có 

công an hộ tống hoặc dẫn đường. 

Câu 6: Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, khi dừng xe, đỗ xe tại các 

nơi được phép trên đường phố, người điều khiển phương tiện phải tuân theo 

những quy định nào sau đây? 

A.  Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên trái theo chiều đi của 

mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,30 mét và không 

gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, 

đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 15 mét. 

B.  Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi 



của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,25 mét và 

không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng 

xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 20 mét. 

C.  Phải cho xe dừng, đỗ sát theo lề đường, hè phố phía bên phải theo chiều đi 

của mình; bánh xe gần nhất không được cách xa lề đường, hè phố quá 0,2 mét và 

không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng 

xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ bên kia đường tối thiểu 25 mét. 

Câu 7: Người đua xe mô tô, đua xe gắn máy, xe máy điện trái phép thì bị xử 

phạt như thế nào? 

A. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng 

giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng và tịch thu phương tiện. 

B. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng 

giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng và tịch thu phương tiện. 

C. Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng 

giấy phép lái xe từ 03 tháng đến 05 tháng và tịch thu phương tiện. 

Câu 8: Theo Luật Giao thông đường bộ năm 2008, tại đường giao nhau, khi 

người điều khiển giao thông ra hiệu lệnh bằng hai tay hoặc một tay dang ngang 

để báo hiệu thì người tham gia giao thông phải đi như thế nào là đúng quy tắc 

giao thông? 

A. Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao 

thông phải dừng lại; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người 

điều khiển được đi. 

B. Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao 

thông được đi thẳng; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên trái người 

điều khiển được đi thẳng và rẽ phải. 

C. Người tham gia giao thông ở phía trước và ở phía sau người điều khiển giao 

thông được đi thẳng và rẽ phải; người tham gia giao thông ở phía bên phải và bên 

trái người điều khiển được đi. 

Câu 9: Biển báo nào sau đây báo hiệu hết hạn chế tốc độ tối đa? 

   

         Biển 1         Biển 2        Biển 3 

A. Biển 1.    B. Biển 2.    C. Biển 3. 



Câu 10: Theo hướng mũi tên trên sa hình thì thứ tự các xe đi như thế nào là 

đúng quy tắc giao thông? 

 

 

A. Xe tải, xe công an, xe khách, xe con. 

B. Xe công an, xe khách, xe con, xe tải. 

C. Xe công an, xe tải, xe khách, xe con. 

D. Xe công an, xe con, xe tải, xe khách. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Câu 1: Có ý kiến cho rằng: “Nguyên nhân sâu xa của tai nạn giao thông chính 

là sự thiếu ý thức và thiếu hiểu biết của con người tham gia giao thông, trong đó học 

sinh, sinh viên chiếm số lượng đông nhất”.  

Em suy nghĩ như thế nào về nhận định trên? Em hãy đưa ra những sáng kiến để 

góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông trong lứa tuổi học sinh? 

Câu 2: Hãy đọc tình huống sau và trả lời câu hỏi bên dưới 

Do thiếu quan sát trong khi lái xe nên A đã để xe đâm phải một đoàn xe đang đi 

rước dâu. Sau khi gây tai nạn, A thấy những người còn lại trong đoàn rước dâu cầm 

gạch đá, hò hét đòi xử lý mình. Do lo sợ, A đã bỏ xe và chạy khỏi hiện trường nhưng 

sau đó đã tới cơ quan công an nơi gần nhất để trình báo.  

Hành vi bỏ trốn của A có bị coi là hành vi bỏ trốn sau khi gây tai nạn để trốn 

tránh trách nhiệm không? 

 

 

 

 

 


