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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 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. Xe ô tô con tham gia giao thông ngoài khu vực đông dân cư nơi đường hai chiều; 

đường một chiều có một làn xe cơ giới được chạy với tốc độ tối đa là bao nhiêu km/h? 

A. 60       B. 70 

C. 80       D. 90 

Câu 2: Khi điều khiển phương tiện giao thông trên đường trơn trượt, người lái xe phải 

chọn cách đi nào dưới đây để đảm bảo an toàn? 

A. Giữ vững tay lái và cho xe chuyển động với tốc độ chậm, giữ đều ga, không lấy 

lái nhiều và không phanh gấp. 

B. Thả lỏng tay lái và cho xe chuyển động với tốc độ nhanh, tăng giảm ga theo độ 

trơn của đường, không lấy lái nhiều và sẵn sàng phanh gấp khi trơn trượt. 

C. Thả lỏng tay lái và cho xe chuyển động với tốc độ chậm, giữ đều ga, lấy lái 

nhiều và sẵn sàng phanh gấp khi trơn trượt. 

D. Giữ vững tay lái và cho xe chuyển động với tốc độ nhanh, tăng giảm ga theo độ 

trơn của đường, không lấy lái nhiều và sẵn sàng phanh gấp khi trơn trượt. 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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Câu 3. Khi điều khiển phương tiện trong khu đô thị và khu đông dân cư từ 22 giờ ngày 

hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, người điều khiển phương tiện phải báo hiệu bằng 

cách nào dưới đây để xin vượt xe? 

A. Báo hiệu bằng tín hiệu đèn hoặc còi xe. 

B. Báo hiệu bằng tín hiệu còi xe. 

C. Báo hiệu bằng tín hiệu đèn. 

D. Báo hiệu bằng tín hiệu đèn và còi xe. 

Câu 4: Hãy lựa chọn phương án đúng nhất dưới đây về quy tắc gia nhập làn đường khi 

điều khiển các phương tiện ô tô, xe máy. 

A. Quan sát an toàn xung quanh, bật đèn báo hiệu cho các phương tiện khác biết 

và chỉ cho xe gia nhập làn đường khi đã bảo đảm an toàn. 

B. Nhanh chóng điều khiển xe gia nhập làn đường để tiết kiệm thời gian.  

C. Quan sát an toàn xung quanh và nhanh chóng điều khiển xe gia nhập làn đường. 

D. Nhanh chóng gia nhập làn đường, chỉ cần nhường đường cho các loại xe ưu tiên. 

Câu 5. Phương án nào dưới phù hợp với quy tắc tránh xe đi ngược chiều?  

A. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ 

tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi; Xe xuống dốc phải 

nhường đường cho xe đang lên dốc; Xe nào có chướng ngại vật phía trước phải 

nhường đường cho xe không có chướng ngại vật đi trước. 

B. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ 

tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi; Xe lên dốc phải 

nhường đường cho xe đang xuống dốc; Xe nào có chướng ngại vật phía trước 

phải nhường đường cho xe không có chướng ngại vật đi trước. 

C. Nơi đường hẹp chỉ đủ cho một xe chạy và có chỗ tránh xe thì xe nào ở gần chỗ 

tránh hơn phải vào vị trí tránh, nhường đường cho xe kia đi; Xe xuống dốc phải 

nhường đường cho xe đang lên dốc; Xe nào không có chướng ngại vật phía 

trước phải nhường đường cho xe có chướng ngại vật đi trước. 

D. Phải giảm tốc độ và dùng đèn chiếu xa khi đi ngược chiều nhau; Xe xuống dốc 

phải nhường đường cho xe đang lên dốc; Xe nào không có chướng ngại vật phía 

trước phải nhường đường cho xe có chướng ngại vật đi trước. 

Câu 6: Trong các thao tác vượt xe sau đây, thao tác nào không bảo đảm an toàn? 

A. Kiểm tra an toàn phía trước. 

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

định vượt. 

C. Vượt xe về bên phải nếu xe trước không nhường đường. 

D. Tăng tốc độ để vượt, giữ khoảng cách an toàn với xe bị vượt tối thiểu 2 mét bề ngang. 
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Câu 7: Cách sắp xếp về thứ tự đường ưu tiên theo phương án nào dưới đây là đúng? 

A. Quốc lộ - Đường cao tốc - Đường tỉnh - Đường đô thị - Đường huyện - Đường 

xã - Đường chuyên dùng. 

B. Đường cao tốc - Quốc lộ - Đường đô thị - Đường tỉnh - Đường huyện - Đường 

xã - Đường chuyên dùng. 

C. Đường chuyên dùng - Đường cao tốc - Quốc lộ - Đường đô thị - Đường tỉnh - 

Đường huyện - Đường xã. 

D. Đường cao tốc - Quốc lộ - Đường chuyên dùng - Đường tỉnh - Đường đô thị - 

Đường xã. 

Câu 8: Anh A điều khiển xe ô tô lưu thông trên đường quốc lộ không phân chia thành 

các làn riêng biệt. Quan sát phía trước an toàn và có đủ điều kiện vượt, anh A báo hiệu 

để xin vượt. Tuy nhiên, anh B điều khiển xe ô tô phía trước không nhường đường. Nhận 

thấy không có chướng ngại vật bên phải, anh A đã điều khiển xe về phía phần đường 

bên phải và vượt lên. Trong tình huống này, nhận định nào sau đây là đúng? 

 A. Anh A vi phạm Luật giao thông đường bộ còn anh B không vi phạm. 

 B. Anh B vi phạm Luật giao thông đường bộ còn anh A không vi phạm. 

 C. Cả anh A và anh B đều vi phạm Luật giao thông đường bộ.  

 D. Cả anh A và anh B đều không vi phạm Luật giao thông đường bộ 

Câu 9: Biển báo nào dưới đây báo hiệu đường hai chiều? 

   

Biển 1 Biển 2 Biển 3 

A. Biển 1     B. Biển 2  

C. Biển 1 và 2     D. Biển 2 và 3 

Câu 10. Trên đường cao tốc, gặp biển báo nào dưới đây người lái xe đi theo hướng bên 

phải để tránh chướng ngại vật? 

   

Biển 1 Biển 2 Biển 3 

A. Biển 1 và 2     B. Biển 2 

C. Biển 3     D. Biển 1 và 3 
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PHẦN 2: CÂU HỎI TỰ LUẬN 

1. Thầy/cô hãy xây dựng kế hoạch dạy học môn học mà thầy, cô đảm nhận (năm 

học 2021-2022) trong đó có thể hiện nhiệm vụ giáo dục an toàn giao thông sao cho phù 

hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid -19 hiện nay. 

2. Thầy/cô hãy phân tích những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ giáo 

dục an toàn giao thông năm 2021. Từ đó đề xuất giải pháp khắc phục. 


