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CUỘC THI TÌM HIỂU AN TOÀN GIAO THÔNG 

"An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai" cấp trung học cơ sở 

Dành cho giáo viên 

Năm học 2021-2022 

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

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

Giáo viên bộ môn:  …………….…………………………….…………...... 

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 

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

Câu 1. Theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện xe cơ 

giới phải mang theo các loại giấy tờ nào sau đây khi tham gia giao thông? 

A. Đăng ký xe, Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, Giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo 

quy định, Căn cước công dân. 

B. Đăng ký xe, Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, Căn cước 

công dân. 

C. Đăng ký xe, Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, Căn cước 

công dân, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn 

hiệu lực. 

D. Đăng ký xe, Giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, Giấy chứng 

nhận kiểm định an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo 

quy định, Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn 

hiệu lực. 

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 xe buýt cùng di chuyển ngược chiều nhau. Trong trường hợp này xe nào 

phải vào vị trí tránh và nhường đường cho xe kia? 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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A. Xe gần vị trí tránh.    B. Xe xa vị trí tránh. 

C. Xe 4 chỗ.     D. Xe buýt. 

Câu 3. Khi điều khiển xe ôtô vào ban đêm, gặp xe chạy ngược chiều, người lái xe cần 
phải thực hiện các thao tác nào sau đây để bảo đảm an toàn? 

A. Chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần; không nhìn thẳng vào đèn của xe chạy 

ngược chiều mà nhìn chếch sang phía phải theo chiều chuyển động của xe mình. 

B. Chuyển từ đèn chiếu gần sang đèn chiếu xa; không nhìn thẳng vào đèn của xe chạy 

ngược chiều mà nhìn chếch sang phía phải theo chiều chuyển động của xe mình. 

C. Chuyển từ đèn chiếu xa sang đèn chiếu gần; nhìn thẳng vào đèn của xe chạy 

ngược chiều để tránh xe và bảo đảm an toàn. 

D. Chuyển từ đèn chiếu gần sang đèn chiếu xa; nhìn chếch sang phía phải theo 

chiều chuyển động của xe mình. 

Câu 4. Hãy chọn phương án đúng nhất để bảo đảm an toàn khi điều khiển xe mô tô, xe 

gắn máy lên dốc. 

A. Trả số về theo tốc độ có thể lên được phụ thuộc vào độ cao của dốc, chuyển đổi 

số giữa dốc, khi lên gần đỉnh dốc, tăng tay ga và đi nhanh qua đỉnh dốc. 

B. Trả số về theo tốc độ có thể lên được phụ thuộc vào độ cao của dốc, tránh chuyển 

đổi số giữa dốc, khi lên gần đỉnh dốc, tăng tay ga và đi nhanh qua đỉnh dốc. 

C. Trả số về theo tốc độ có thể lên được phụ thuộc vào độ cao của dốc, tránh chuyển 

đổi số giữa dốc, khi lên gần đỉnh dốc, giảm tay ga và buông trôi qua đỉnh dốc. 

D. Trả số về theo tốc độ có thể lên được phụ thuộc vào độ cao của dốc, chuyển đổi 

số giữa dốc, khi lên gần đỉnh dốc, giảm tay ga và trả ga qua đỉnh dốc. 

Câu 5. Người điều khiển phương tiện khi dừng xe, đỗ xe trên đường phố phải tuân theo 

các quy định nào sau đây?  

A. Trường hợp lề đường hẹp hoặc không có lề đường thì phải cho xe dừng, đỗ sát theo 

lề đường, hè phố phía bên trái theo chiều đi của mình. 

B. Chỉ được dừng, đỗ phương tiện tại nơi cho phép và 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. 

C. Được phép dừng xe, đỗ xe trên miệng cống thoát nước, chỗ dành riêng cho xe 

chữa cháy lấy nước.  

D. Trường hợp đường phố hẹp, phải dừng xe, đỗ xe ở vị trí cách xe ô tô đang đỗ 

bên kia đường tối thiểu 10 mét. 

Câu 6. Khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường và quan sát thấy có xe sau xin 

vượt, người lái xe cần phải thực hiện các thao tác nào sau đây để bảo đảm an toàn? 

A. Giảm tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt 

qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. 
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B. Giảm tốc độ, đi sát về bên trái của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt 

qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. 

C. Tăng tốc độ, đi sát về bên phải của phần đường xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt 

qua, không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. 

D. Giữ nguyên tốc độ, cho xe tránh về bên phải mình và ra hiệu cho xe sau vượt. 

Nếu có chướng ngại vật phía trước hoặc thiếu điều kiện an toàn chưa cho vượt 

được phải ra hiệu cho xe sau biết. Không được gây trở ngại đối với xe xin vượt. 

Câu 7. Hãy lựa chọn phương án đúng nhất về quy tắc quay đầu xe ô tô an toàn. 

A. Quan sát kĩ địa hình nơi quay trở đầu xe; lựa chọn phương pháp quay trở đầu xe 

thích hợp; quan sát biển báo hiệu để biết nơi được phép quay đầu; tiến và lùi quay 

trở đầu xe phải chậm; thường xuyên ra tín hiệu, tốt nhất nên có người báo hiệu. 

B. Quan sát biển báo hiệu để biết nơi được phép quay đầu; quan sát kĩ địa hình nơi quay 

trở đầu xe; lựa chọn phương pháp quay trở đầu xe thích hợp; tiến và lùi quay trở đầu 

xe phải chậm; thường xuyên ra tín hiệu, tốt nhất nên có người báo hiệu. 

C. Lựa chọn phương pháp quay trở đầu xe thích hợp; quan sát biển báo hiệu để biết 

nơi được phép quay đầu; quan sát kĩ địa hình nơi quay trở đầu xe; tiến và lùi quay 

trở đầu xe phải chậm; thường xuyên ra tín hiệu, tốt nhất nên có người báo hiệu. 

D. Thường xuyên ra tín hiệu, tốt nhất nên có người báo hiệu; quan sát biển báo 

hiệu để biết nơi được phép quay đầu; quan sát kĩ địa hình nơi quay trở đầu xe; 

lựa chọn phương pháp quay trở đầu xe thích hợp; tiến và lùi quay trở đầu xe 

phải chậm. 

Câu 8: Anh K điều khiển xe mô tô trên Quốc lộ 1A, đến đoạn đường đôi bắt đầu vào 

thành phố Vinh, anh K nhìn thấy biển báo hiệu “Bắt đầu khu vực đông dân cư”. Trong 

trường hợp này anh K chỉ được phép điều khiển xe với tốc độ tối đa bao nhiêu? 

A. 30 km/h.      B. 40 km/h. 

C. 50 km/h.     D. 60 km/h. 

Câu 9. Trên đường cao tốc, gặp biển nào dưới đây người lái xe phải chú ý đổi hướng đi 

khi sắp vào đường cong nguy hiểm? 

   

Biển 1 Biển 2 Biển 3 

A. Biển 1.       B. Biển 1 và 3. 

C. Biển 2 và 3.     D. Biển 2. 
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Câu 10. Biển báo nào dưới đây báo hiệu "Rẽ ra đường có làn đường dành cho ô tô khách"? 

   

Biển 1 Biển 2 Biển 3 

A. Biển 1 và 2     B. Biển 2 

C. Biển 3     D. Biển 2 và 3. 

 

PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN 

 

1. Hưởng ứng năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, Thầy/cô đã thực hiện những 

biện pháp nào trong hoạt động giáo dục và dạy học ở nhà trường mình? Hãy nêu và phân 

tích một biện pháp mà thầy cô cho là hiệu quả nhất. 

2. Thầy/cô hãy đề xuất một dự án nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao 

thông cho học sinh ở trường mình trong năm 2022. 


