GDCD 8- TUẦN 35
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
Câu 1: Năm nay, Việt đã 14 tuổi, bố mẹ Việt đã mua cho Việt một chiếc xe đạp để đi
học. Nhưng vì muốn mua một chiếc xe đạp khác nên Việt tự rao bán chiếc xe đó.
Theo em
a. Việt có quyền bán chiếc xe đạp đó cho người khác không? Vì sao?
b. Việt có quyền gì đối với chiếc xe đạp đó?
c. Việt muốn bán chiếc xe đạp đó, Việt phải làm gì?
Câu 2: Cho tình huống sau: Nam nhặt được chiếc ví trong đó có giấy tờ và một số
tiền. Nam đã vứt các giấy tờ đi, còn tiền thì Nam giữ lại để tiêu xài.
a) Trong tình huống trên, Nam đã vi phạm quyền gì? Nêu định nghĩa của quyền
đó?
b) Theo em, Nam cần làm gì trong trường hợp trên?
Câu 3: Nhà Oanh có 5 người: ông bà nội, bố mẹ và Oanh. Bố mẹ bận đi làm. Thương
ông bà nên ngoài thời gian học tập, Oanh thường tranh thủ trò chuyện, đọc báo, chăm
sóc ăn uống cho ông bà. Ngày nghỉ, Oanh đưa ông bà đi dạo chơi. Sợ ảnh hưởng đến
việc học tập của con, đã có lúc bố mẹ mắng Oanh.
Ý kiến của em về :
- Việc làm của Oanh.
- Việc làm của bố, mẹ Oanh.
Câu 4: Nhà H ở ngoại thành, chuyên trồng các loại rau, trồng đó có dưa chuột. M về
nhà H chơi và rủ H ra vườn hái dưa chuột. H can ngăn M và nói: “Vườn dưa này
được phun nhiều thuốc sâu và để bán chứ không ăn. Muốn ăn thì về vườn trồng dưa
không phun thuốc”.
Em hãy nhận xét việc làm của gia đình H.
Câu 5: Anh K là nhân viên bảo vệ xí nghiệp giày. Buổi tối, anh rủ người chơi bài tại
phòng bảo vệ. Do bị thua, anh lấy súng ra doạ mọi người. Không ngờ súng cướp cò,
một người bị chết tại chỗ.
- Anh K đã vi phạm quy định về việc gì ?
- Cơ quan anh K có chịu trách nhiệm gì về việc làm của anh K không ?
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