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PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
(Em hãy khoanh tròn vào 01 phương án đúng nhất)
Câu 1. Phương án nào sau đây không đúng với quy tắc giao thông đường bộ?
A. Tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, người điều khiển phương tiện
phải quan sát, giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ, xe lăn của người
khuyết tật qua đường.
B. Đối với việc sử dụng làn đường, phương tiện tham gia giao thông đường bộ di
chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải.
C. Khi có người điều khiển giao thông thì người tham gia giao thông phải chấp hành
hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
D. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường
đường cho xe đi từ bên trái.
Câu 2. Để đảm bảo an toàn, người lái xe phải xử lý như thế nào khi quan sát phía trước
thấy người đi bộ sang đường tại nơi có vạch kẻ đường dành cho người đi bộ?
A. Tăng tốc độ để vượt qua trước người đi bộ.
B. Giảm tốc độ, đi từ từ để vượt qua trước người đi bộ.
C. Giảm tốc độ, có thể dừng lại nếu cần thiết trước vạch dừng xe để nhường đường
cho người đi bộ.
D. Giảm tốc độ, có thể dừng lại nếu cần thiết trên vạch dừng xe để nhường đường
cho người đi bộ.
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Câu 3. Trong đô thị, trường hợp nào thì xe xin vượt không được báo hiệu xin vượt bằng
còi (trừ các xe ưu tiên)?
A. Khi đi qua nơi đông người tụ họp, đi lại trên đường.
B. Khi đi qua nơi có trường học trẻ em đi lại trên đường.
C. Từ 22 giờ đến 5 giờ.
D. Trước cổng và trong phạm vi 5 mét hai bên cổng trụ sở cơ quan, tổ chức.
Câu 4. Trong các phương án dưới đây, khái niệm “xe máy điện” được hiểu như thế nào
là đúng?
A. Là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không
lớn hơn 4 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 40 km/h.
B. Là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không
lớn hơn 4 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h.
C. Là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không
lớn hơn 5 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 40 km/h.
D. Là xe gắn máy được dẫn động bằng động cơ điện có công suất lớn nhất không
lớn hơn 5 kW, có vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h.
Câu 5. Tại nơi đường bộ giao nhau cùng mức với đường sắt chỉ có đèn tín hiệu hoặc
chuông báo hiệu, khi đèn tín hiệu màu đỏ đã bật sáng hoặc có tiếng chuông báo hiệu,
người tham gia giao thông phải dừng ngay lại và giữ khoảng cách tính từ ray gần nhất là
bao nhiêu mét?
A. Tối thiểu 5 mét.
B. Tối đa 5 mét.
C. Tối thiểu 3 mét.
D. Tối đa 3 mét.
Câu 6. Anh B đang điều khiển xe mô tô trên đường phố. Quan sát thấy đường tắc, anh B
chuyển hướng xe đi lên cao tốc để di chuyển và tránh tắc đường. Theo quy định hiện hành,
hành vi vi phạm của anh B sẽ phải chịu mức phạt nào dưới đây?
A. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, hình phạt bổ sung là tước Giấy
phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.
B. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng, hình phạt bổ sung là tước Giấy
phép lái xe từ 03 đến 05 tháng.
C. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, hình phạt bổ sung là tước Giấy
phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.
D. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng, hình phạt bổ sung là tước Giấy
phép lái xe từ 03 đến 05 tháng.
Câu 7. Tại các điểm giao nhau cùng mức giữa đường bộ và đường sắt, quyền ưu tiên đi
trước thuộc về phương tiện nào dưới đây?
A. Xe chữa cháy đi làm nhiệm vụ.
B. Xe cứu thương đang thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.
C. Ô tô, mô tô và xe máy chuyên dùng.
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D. Phương tiện giao thông đường sắt.
Câu 8. Khi đang điều khiển xe đạp điện đi trên đường, bạn C nghe thấy tiếng còi hú của
xe cảnh sát và nhìn thấy một đoàn xe (được hộ tống bởi xe cảnh sát) đang tiến đến gần
chỗ mình. Bạn C cần điều khiển xe theo phương án nào dưới đây để đảm bảo an toàn và
tuân thủ đúng Luật giao thông đường bộ?
A. Bình tĩnh, tiếp tục di chuyển như bình thường.
B. Nhanh chóng điều khiển xe tăng tốc để nhường đường cho đoàn xe.
C. Đi chậm lại và tránh sát vào lề đường bên trái nhường đường cho đoàn xe.
D. Nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường
đường cho đoàn xe.
Câu 9. Biển nào dưới đây báo trước cho lái xe biết phía trước có chướng ngại vật, xe cần
giảm tốc độ và đi theo chỉ dẫn trên biển báo?


A. Biển 1.




B. Biển 2.

C. Biển 3.

D. Biển 2 và 3

Câu 10. Trong hình dưới đây, thứ tự các xe đi như thế nào là đúng quy tắc giao thông?

A. Xe tải, xe khách, xe con, mô tô.
B. Xe khách, xe tải, mô tô, xe con.
C. Mô tô, xe khách, xe tải, xe con.
D. Xe tải, mô tô, xe khách, xe con.
PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN
1. Nêu những quy định của pháp luật về xin đường, nhường đường khi tham gia
giao thông.
2. Em hãy xây dựng kế hoạch để tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết về những
quy định này.
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