
1|4      Cuộc thi “ATGT cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh cấp THPT năm học 2022-2023 

 

     

  

 

CUỘC THI TÌM HIỂU AN TOÀN GIAO THÔNG 

“An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp trung học phổ thông  

Dành cho học sinh 

Năm học 2022 – 2023 

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

 

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

Ngày, tháng, năm sinh: ……………………………………………………………….  

Trường: ……………………………………………………………….  

Địa chỉ nhà trường:  Phường/xã …………………………………………………. 

 Quận/huyện ……………… Tỉnh/TP……………………… 

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

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

PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

(Em hãy khoanh tròn vào 01 phương án đúng nhất) 

Câu 1. Khi tham gia giao thông, hành động nào dưới đây không gây nguy hiểm cho 

người lái xe và người tham gia giao thông? 

A. Đi xe dàn hàng ngang, lạng lách đánh võng. 

B. Buông cả hai tay hoặc điều khiển phương tiện bằng một tay. 

C. Giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ khi muốn chuyển hướng. 

D. Đu bám, kéo, hoặc đẩy xe khác trên đường. 

Câu 2. Khi người lái xe ô tô 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 bao 

nhiêu mét trong các trường hợp dưới đây để không gây cản trở, nguy hiểm cho giao 

thông? 

A. 0.25 m      B. 0.35 m 

C. 0.40 m      D. 0.50 m 
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Câu 3. Đối với người đi bộ, phương án nào sau đây không đúng với quy tắc giao 

thông đường bộ? 

A. Người đi bộ được qua đường ở những nơi có đèn tín hiệu, có vạch kẻ đường dành 

cho người đi bộ. 

B. Người đi bộ qua đường nơi có cầu vượt, đường hầm dành cho người đi bộ và 

phải tuân thủ tín hiệu chỉ dẫn. 

C. Người đi bộ không được vượt qua dải phân cách, không đu bám vào phương tiện 

giao thông đang chạy. 

D. Người đi bộ phải đi trên hè phố, lề đường; trường hợp đường không có hè phố, 

lề đường thì người đi bộ được đi dưới lòng đường. 

Câu 4. Khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải làm gì trong 

các phương án sau đây? 

A. Nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên trái để nhường 

đường. 

B. Nhanh chóng tăng tốc độ, tránh sát lề đường để nhường đường cho xe ưu tiên, 

không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. 

C. Nhanh chóng giảm tốc độ, tránh hoặc dừng lại sát lề đường bên phải để nhường 

đường cho xe ưu tiên, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. 

D. Nhanh chóng tăng tốc độ, điều khiển xe vào khoảng trống trên đường nhường 

đường cho xe ưu tiên, không được gây cản trở xe được quyền ưu tiên. 

Câu 5: Người lái xe sử dụng đèn như thế nào khi lái xe trong khu đô thị và đông 

dân cư vào ban đêm để đảm bảo an toàn? 

A. Chỉ bật đèn chiếu xa khi không nhìn rõ đường. 

B. Chỉ được bật đèn chiếu gần. 

C. Bật đèn chiếu xa khi đường vắng, bật đèn chiếu gần khi có xe đi ngược chiều. 

D. Có thể bật bất cứ đèn nào để đảm bảo có thể nhìn rõ phía trước. 

Câu 6. Theo quy định hiện hành, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều 

khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên sẽ bị xử phạt như thế nào?  

A. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng. 

B. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng. 

C. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. 

D. Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng và bị tạm giữ phương tiện 07 ngày. 
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 Câu 7. Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung 

tích xi lanh dưới 175 cm3 và các loại xe tương tự xe mô tô, mức phạt tiền từ 

1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng áp dụng cho hành vi vi phạm nào dưới đây? 

 A. Không giữ khoảng cách an toàn để xảy ra va chạm với xe chạy liền trước hoặc 

không giữ khoảng cách theo quy định của biển báo hiệu “Cự ly tối thiểu giữa hai xe”. 

 B. Không làm thủ tục đổi lại Giấy đăng ký xe theo quy định khi thay đổi địa chỉ của 

chủ xe hoặc các trường hợp khác theo quy định. 

C. Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có 

thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa. 

D. Vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường 

ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của nhân 

viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung. 

Câu 8. Hãy lựa chọn phương án đúng trong các phương án dưới đây về nội dung 

và sắp xếp các bước để điều khiển phương tiện qua đường giao nhau không có tín hiệu đèn 

giao thông. 

(1) Đưa ra tín hiệu báo hướng rẽ nếu chuyển hướng. 

(2) Chú ý quan sát an toàn ở mọi phía (trái, phải, trước, sau). 

(3) Giảm tốc độ. 

(4) Khi thấy không có xe nào đang đến gần mới đi qua nhưng vẫn chú ý quan sát 

an toàn. 

A. 1-2-3-4                                                                      B. 2-1-3-4 

C. 3-2-1-4                                                                      D. 2-3-4-1 

Câu 9. Biển nào dưới đây cấm mọi loại xe cơ giới đi vào, trừ xe gắn máy, xe mô tô 

hai bánh và các loại xe ưu tiên?  

A. Biển 1       B. Biển 2 

C. Biển 3       D. Biển 4 
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Câu 10: Vạch kẻ đường dưới đây có tác dụng gì?  

Đơn vị: mét 

 

A. Dùng để chỉ dẫn khoảng cách đến vị trí nhập làn 

B. Dùng để xác định khoảng cách giữa các phương tiện trên đường.  

C. Báo hiệu người lái xe chỉ được phép đi thẳng. 

D. Dùng để xác định ranh giới làn đường có thể thay đổi hướng xe chạy trên đó. 

 

 

PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN 

 

1. Em hãy phân tích những điểm mạnh và điểm yếu của học sinh trường em khi 

tham gia giao thông. Theo em làm thế nào để khắc phục những điểm yếu đó? 

2. Hãy phân tích và đánh giá hiệu quả của một biện pháp mà trường em đã thực 

hiện để nâng cao ý thức tham gia giao thông an toàn cho học sinh.  

 

 

 

 


