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PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

(Thầy/Cô hãy khoanh tròn vào 01 phương án đúng nhất) 
 

Câu 1. Khi đi đến nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, hành động nào sau đây 

của người điều khiển phương tiện giao thông là đúng quy tắc? 

A. Vẫn giữ tốc độ và nhường đường cho người đi bộ. 

B. Dừng lại, dắt xe qua vạch kẻ đường. 

C. Quan sát, giảm tốc độ, nhường đường cho người đi bộ. 

D. Giảm tốc độ, cẩn thận vượt qua phía trước người đi bộ. 

Câu 2. Trên đoạn đường hẹp chỉ đủ cho một xe di chuyển và có chỗ tránh xe, một xe ô 

tô 4 chỗ và một ô tô 16 chỗ cùng di chuyển ngược chiều nhau. 

Trong trường hợp này xe nào phải vào vị trí tránh và nhường đường cho xe kia? 

A. Xe gần vị trí tránh    B. Xe xa vị trí tránh 

C. Xe 4 chỗ      D. Xe 16 chỗ 

Câu 3. Hành động nào dưới đây không đúng quy tắc giao thông khi điều khiển ô tô vào 

đường cao tốc? 

A. Bật tín hiệu xin vào và phải nhường đường cho xe đang chạy trên đường. 

B. Điều khiển xe hướng sang làn dừng xe khẩn cấp và phần lề đường. 

C. Quan sát thấy an toàn mới cho xe nhập vào dòng xe ở làn đường sát mép ngoài. 

D. Điều khiển chạy trên làn đường tăng tốc (nếu có) trước khi vào các làn đường của 

đường cao tốc. 

 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng với tiêu chí văn hóa giao thông đối với người 

tham gia giao thông? 

A. Bảo đảm tình trạng sức khỏe về thể chất và tinh thần khi tham gia giao thông. 

B. Duy trì phương tiện tham gia giao thông an toàn, sạch đẹp. 

C. Nhanh nhạy, linh hoạt trong giải quyết các tình huống ùn tắc và tai nạn giao thông. 

D. Tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật trật 

tự, an toàn giao thông. 

Câu 5. Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016, người điều khiển xe ô tô vi 

phạm quy tắc giao thông nào dưới đây sẽ chịu mức phạt tiền từ 100.000 đồng đến 

200.000 đồng? 

A. Chuyển hướng không nhường đường cho: Các xe đi ngược chiều; người đi bộ, xe lăn 

của người khuyết tật đang qua đường tại nơi không có vạch kẻ đường cho người đi bộ.  

B. Chuyển hướng không giảm tốc độ hoặc không có tín hiệu báo hướng rẽ (trừ trường 

hợp điều khiển xe đi theo hướng cong của đoạn đường bộ ở nơi đường không giao nhau cùng mức).  

C. Điều khiển xe chạy tốc độ thấp hơn các xe khác đi cùng chiều mà không đi về bên 

phải phần đường xe chạy, trừ trường hợp các xe khác đi cùng chiều chạy quá tốc độ quy định.  

D. Không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điểu kiện an toàn; không nhường 

đường cho xe đi trên đường ưu tiên, đường chính từ bất kỳ hướng nào tới tại nơi đường giao nhau. 

Câu 6. Chọn và điền các từ còn thiếu vào chỗ ….. trong nội dung sau đây: 

Trên đoạn đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt, cầu đường bộ đi chung với 

đường sắt, (1)………… được quyền ưu tiên đi trước. 

Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc chuông 

báo hiệu, khi đèn tín hiệu mầu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu, người tham gia 

giao thông đường bộ phải (2)………… và giữ khoảng cách tối thiểu (3)………… tính từ ray 

(4)…………; khi đèn tín hiệu đã tắt hoặc tiếng chuông báo hiệu ngừng mới được đi qua 

A. (1) phương tiện giao thông đường sắt – (2) dừng ngay lại  – (3) 5 mét – (4) gần nhất 

B. (1) người tham gia giao thông đường bộ – (2) đi chậm – (3) 6 mét – (4) xa nhất. 

C. (1) phương tiện giao thông đường sắt – (2) dừng lại – (3) 4 mét – (4) xa nhất. 

D. (1) người tham gia giao thông đường bộ – (2) quan sát – (3) 3 mét – (4) gần nhất 

Câu 7. Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016, người điều khiển xe mô tô, 

xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn 

chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt bao nhiêu tiền? 

A. Từ 300.000 đồng đến 600.000 đồng 

B. Từ 400.000 đồng đến 800.000 đồng 

C. Từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng 

D. Từ 1.000.000 đồng đến 1.200.000 đồng 

Câu 8. Trường hợp nào sau đây xe được phép thực hiện việc chuyển làn đường qua 

vạch kẻ đường khi lưu thông trên đoạn đường có từ 2 làn xe trở lên, không có giải phân 

cách ở giữa? 

A. Vạch đơn, liền nét, màu vàng, bề rộng vạch 15 cm 

B. Vạch đơn, liền nét, màu trắng, bề rộng vạch 15 cm 
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C. Vạch đôi song song, liền nét, màu vàng, bề rộng vạch 15 cm. 

D. Vạch đơn, đứt nét, màu vàng, bề rộng vạch 15 cm. 

Câu 9: Biển báo nào dưới đây báo hiệu sắp giao với đường ưu tiên?  

 

A. Biển 1      B. Biển 2 

C. Biển 3      D. Biển 4 

   Câu 10. Thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 

 

A. Xe tải, xe lam, xe con, xe mô tô 

B. Xe tải, mô tô, xe lam, xe con 

C. Xe lam, xe tải, xe con, mô tô 

D. Mô tô, xe lam, xe tải, xe con 

    

PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN 

Theo Thầy/Cô để tổ chức thực hiện giáo dục an toàn giao thông trong nhà trường đạt 

hiệu quả cao cần thực hiện những nguyên tắc nào? 

Tại trường đang công tác, Thầy/Cô đã có những sáng kiến nào nhằm góp phần nâng cao 

hiệu quả khi triển khai chương trình giáo dục “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp 

trung học phổ thông? 

Xe tải 

Xe con 

Xe lam 

Xe mô tô 


