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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 2021 – 2022 

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

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

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

Trường:  ......................................................... Lớp: .............................  
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 Quận/ huyện ......................... Tỉnh/ TP…… ......................  
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PHẦN 1: CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM 

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

Câu 1. Người khuyết tật, người già yếu tham gia giao thông, các phương tiện phải nhường 

đường như thế nào là đúng quy tắc giao thông? 

A. Các phương tiện phải bấm còi để báo hiệu cho người già yếu, người khuyết tật 

biết và phóng nhanh qua. 

B. Các phương tiện phải giảm tốc độ nhường đường cho người đi bộ, người khuyết 

tật, người già yếu tham gia giao thông. 

C. Các phương tiện bấm còi nhiều lần để người khuyết tật, người già yếu biết. 

D. Các phương tiện phóng nhanh qua nơi có người khuyết tật, người già yếu. 

Câu 2. Linh đang điều khiển xe đạp điện trên đường về nhà, đến đoạn đường giao nhau 

với đường sắt không có rào chắn thì xe của Linh bị hỏng, trong trường hợp này, Linh cần 

phải xử lý như thế nào để bảo đảm an toàn? 

A. Để xe ở đó và tìm người hỗ trợ sửa xe giúp mình rồi đi tiếp. 

B. Để xe ở đó và tìm cách báo cho người quản lý đường sắt, nhà ga nơi gần nhất. 

C. Di chuyển xe ra ngoài khu vực đường sắt cách đường ray gần nhất 4 mét rồi và 

tìm người hỗ trợ sửa xe giúp mình. 

D. Di chuyển xe ra ngoài khu vực đường sắt cách đường ray gần nhất 5 mét rồi và 

tìm người hỗ trợ sửa xe giúp mình. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Câu 3. Để bảo đảm an toàn, người lái xe nên chọn cách xử lý nào dưới đây 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. Tăng tốc độ, có thể dừng lại nếu cần thiết trên vạch dừng xe để nhường đường 

cho 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. 

Câu 4. Em đang đạp xe đến trường, thấy xe ngược chiều có tín hiệu báo hướng rẽ trái cắt 

ngang hướng di chuyển của em, em phải chọn cách xử lí nào để bảo đảm an toàn? 

A. Giảm tốc độ hoặc dừng lại để nhường đường cho phương tiện đó rồi tiếp tục di chuyển.  

B. Đi nhanh hơn để vượt qua phương tiện có tín hiệu báo rẽ trái. 

C. Đi sang phía giữa đường để tránh phương tiện có tín hiệu báo hướng rẽ trái.  

D. Đi vào sát lề đường để tránh phương tiện có tín hiệu rẽ trái. 

Câu 5. Lựa chọn các từ theo thứ tự ở các phương án dưới đây để điền vào chỗ chấm 

............. của đoạn thông tin về quy tắc vượt xe khi tham gia giao thông. 

Khi vượt, các xe phải vượt về (1)……… (trừ các trường hợp được quy định trong 

Luật Giao thông đường bộ). Xe đi với tốc độ (2)…….. phải đi về bên phải, khi có xe xin 

vượt, nếu đủ điều kiện an toàn, người điều khiển phương tiện phía trước phải (3)………, 

đi sát về (4)……… bên phải của phần xe chạy cho đến khi xe sau đã vượt qua, không 

được gây trở ngại đối với xe xin vượt 

A. (1) bên trái – (2) cao hơn – (3) duy trì tốc độ – (4) phần đường. 

B. (1) bên phải – (2) thấp hơn – (3) tăng tốc độ – (4) làn đường. 

C. (1) bên trái – (2) thấp hơn – (3) giảm tốc độ – (4) phần đường. 

D. (1) bên phải– (2) cao hơn – (3) chuyển hướng – (4) làn đường. 

Câu 6. 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 7. Hãy lựa chọn phương án đúng nhất để bảo đảm an toàn về sử dụng phanh khi điều 

khiển mô tô, xe gắn máy?  

A. Sử dụng đồng thời cả hai phanh, giữ nguyên ga, giữ xe cân bằng. 

B. Sử dụng phanh sau trước sau đó sử dụng phanh trước, giảm ga, giữ xe cân bằng. 

C. Sử dụng phanh trước sau đó sử dụng phanh sau, giảm ga, giữ xe cân bằng. 

D. Sử dụng kết hợp giảm ga, phanh trước phanh sau sử dụng đồng thời. Không sử 

dụng phanh một cách đột ngột, 
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Câu 8. Minh đang điều khiển xe đạp đến trường, đi đến đoạn đường giao nhau có báo 

hiệu đi theo vòng xuyến. Trong trường hợp này, Minh cần  lựa chọn cách đi nào sau đây 

để không gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông? 

A. Minh phải tăng tốc độ và nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. 

B. Minh phải giảm tốc độ và nhường đường cho xe đi đến từ bên trái. 

C. Minh phải tăng tốc độ và nhường đường cho xe đi đến từ bên trái. 

D. Minh phải giảm tốc độ và nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. 

Câu 9. Em hãy sắp xếp thứ tự các bước vượt xe an toàn cho phù hợp. 

(1)  Kiểm tra an toàn phía trước và kiểm tra an toàn phía sau qua gương chiếu hậu hai bên. 

(2)  Kiểm tra an toàn một lần nữa khi xe phía trước đã nhường đường. Tăng tốc độ để 

vượt, giữ khoảng cách bề ngang với xe bị vượt, trong khi vượt dùng còi báo hiệu để 

báo hiệu cho xe bị vượt biết bạn đang vượt. 

(3) Bật tín hiệu chuyển hướng bên trái báo hiệu chuyển hướng và dịch chuyển đầu sang trái. 

(4) Duy trì tốc độ ổn định phía sau xe định vượt, giữ khoảng cách an toàn với xe định vượt. 

A. 2 – 3 – 1 –  4     B. 1 – 4 – 2 –  3  

C. 4 – 3 – 1 –  2    D. 4 – 1 – 3 –  2 

Câu 10. Biển báo nào dưới đây báo hiệu giao nhau với đường không ưu tiên? 

 

  
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. Em hãy phân tích lỗi vi phạm giao thông của các bạn học sinh trong ảnh dưới đây. 

Giả sử người điều khiển xe trong trường hợp này là bạn cùng lớp với em, em sẽ làm gì?   

 

 2. Em hãy thiết kế một sản phẩm tuyên truyền về chủ đề giáo dục an toàn giao thông 

đường bộ cho các bạn trong trường em (có thể lựa chọn vẽ tranh, sáng tác thơ, làm video, …). 

Thực hiện và viết báo cáo ngắn gọn về kết quả thực hiện sản phẩm tuyên truyền đó. 


