BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

CUỘC THI TÌM HIỂU AN TOÀN GIAO THÔNG
"An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp trung học cơ sở
Dành cho học sinh
Năm học 2018-2019
(Bài thi gồm 02 phần: Trắc nghiệm và tự luận)
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PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
(Em hãy khoanh tròn vào 01 phương án đúng nhất)
Câu 1. Hành vi đi xe đạp nào dưới đây vi phạm quy tắc giao thông đường bộ?
A. Đi vào phần đường, làn đường dành cho xe đạp, xe thô sơ và đi về phía bên phải
theo chiều đi của mình.
B. Sử dụng ô (dù), điện thoại di động, thiết bị âm thanh khi đang điều khiển
phương tiện.
C. Điều khiển xe đạp/xe đạp điện bằng hai tay, đặt hai chân vào bàn đạp và tay
đặt vào phanh.
D. Tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và các hiệu lệnh của người điều khiển giao
thông.
Câu 2. Hãy cho biết vận tốc thiết kế lớn nhất dành cho xe đạp điện là bao nhiêu?
A. 25 km/h

B. 30 km/h

C. 35 km/h

D. 40 km/h

Câu 3. Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016, người đi bộ vi phạm lỗi
nào dưới đây thì bị phạt tiền từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng?
A. Đi bộ vào đường cao tốc, trừ người phục vụ, quản lý, bảo trì đường cao tốc.
B. Đu, bám vào phương tiện giao thông đang chạy.
C. Mang, vác vật cồng kềnh gây cản trở giao thông.
D. Không chấp hành hiệu lệnh của người điều khiển giao thông.
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Câu 4. Phát biểu nào sau đây không đúng về trách nhiệm của học sinh đối với việc
phòng tránh tai nạn giao thông?
A. Luôn học tập để nắm vững pháp luật về giao thông.
B. Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về giao thông.
C. Phải thận trọng và luôn chú ý quan sát khi đi đường.
D. Gọi điện thoại cho người thân khi xảy ra tai nạn.
Câu 5. Gặp hiệu lệnh “Tay giơ thẳng đứng” của người điều khiển giao thông, người
tham gia giao thông ở các hướng phải đi theo phương án nào sau đây là đúng?
A. Rẽ phải

B. Rẽ trái

C. Đi thẳng

D. Dừng lại

Câu 6. Chọn và điền từ còn thiếu vào chỗ …...về quy tắc đi bộ an toàn.
“Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, lề
đường thì người đi bộ phải đi (1)………....
Người đi bộ chỉ được qua đường ở những nơi có (2)………, có vạch kẻ đường hoặc
có cầu vượt, hầm dành cho (3)………… và phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn.
Người đi bộ không được vượt qua (4)……….., không đu bám vào phương tiện giao
thông đang chạy; khi mang vác vật cồng kềnh phải bảo đảm an toàn và không gây trở ngại
cho người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ”
A. (1) trên lòng đường - (2) dải phân cách - (3) xe cơ giới - (4) vỉa hè
B. (1) sát mép đường - (2) đèn tín hiệu - (3) người đi bộ - (4) dải phân cách
C. (1) sát mép đường - (2) dải phân cách - (3) người tham gia giao thông - (4) làn đường
D. (1) trên lòng đường - (2) đèn tín hiệu - (3) xe thô sơ - (4) lề đường
Câu 7. Dựa vào tình huống sau: “Khi đang xem tivi ở trong nhà, bất ngờ nghe thấy
tiếng động mạnh phát ra ở ngoài đường trước nhà, bạn chạy ra thấy tai nạn giao thông xảy ra
giữa hai xe mô tô và có người bị thương bất tỉnh nằm trên đường”.
Hãy cho biết, hành động nào dưới đây không nên làm?
A. Gọi cho hàng xóm, người đi đường giúp đỡ và đưa người bị thương đi cấp cứu.
B. Đưa người bị nạn, phương tiện vào bên lề đường để không gây cản trở giao thông.
C. Bảo vệ những tư trang, tài sản của người bị nạn rơi vãi tại hiện trường.
D. Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền.
Câu 8: Theo Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016, người từ đủ 14 tuổi đến
dưới 16 tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy kể cả xe máy điện sẽ bị xử phạt theo mức nào
dưới đây?”
A. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng.
B. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.
C. Người điều khiển phương tiện bị tạm giữ phương tiện 07 ngày.
D. Người điều khiển phương tiện bị phạt cảnh cáo.
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Câu 9. Biển báo nào sau đây cấm người đi bộ?

A. Biển 1

B. Biển 2

C. Biển 3

D. Biển 4

Câu 10. Biển báo nào dưới đây báo hiệu nơi đường bộ giao nhau với đường sắt không
có rào chắn?

A. Biển 1

B. Biển 2

C. Biển 3

D. Biển 4
PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN

Dựa vào kiến thức đã được học, em hãy cho biết làm thế nào để điều khiển xe đạp
tham gia giao thông an toàn? Em đã làm gì để giúp các bạn chấp hành tốt luật giao thông
đường bộ và tham gia giao thông an toàn?
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