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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) –  mã đề 779 

Học sinh tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm đáp án đúng 

Câu 1. Vào mùa lũ, rau của nhiều nhà vườn hỏng bị úng ngập dẫn đến giá rau tăng cao. Nếu là người bán rau, em 

sẽ làm gì để có lợi nhất? 

 A. Không bán nữa B. Giữ giá C. Tăng giá D. Giảm giá 

Câu 2. Ông Hà làm giám đốc doanh nghiệp điện tử, vừa qua ông nghe nói điện thoại smartphone của hãng Smart 

đang bị lỗi sản phẩm, ông ngừng ngay việc nhập các sản phẩm của hãng Smart. Ông đã thực hiện chức năng cơ bản  

nào của thị trường? 

 A. Chức năng thông tin B. Chức năng hạn chế sản xuất 

 C. Chức năng điều tiết, kích thích D. Chức năng thực hiện sản xuất 

Câu 3. Theo yêu cầu của quy luật giá trị, việc sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở 

 A. hao phí thời gian lao động của người sản xuất kém nhất 

 B. hao phí lao động quá khứ và lao động sống 

 C. hao phí lao động xã hội cần thiết 

 D. hao phí thời gian lao động cá biệt 

Câu 4. Anh An là chủ sản xuất và kinh doanh mặt hàng giày da đang bán rất chạy trên thị trường, trong xã hội lại có rất 

nhiều người cùng tham gia kinh doanh mặt hàng đó. Vì vậy anh An đã chọn cách hạ giá thành sản phẩm, quảng bá 

thương hiệu, nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm... để chiến thắng trong cạnh tranh. Vậy anh An đã sử dụng  

 A. mặt hạn chế của cạnh tranh B. cạnh tranh không lành mạnh 

 C. chiêu thức tranh giành thị trường D. cạnh tranh lành mạnh 

Câu 5. Cạnh tranh sẽ khai thác tối đa mọi ngu n lực vào đầu tư xây dựng phát triển kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng 

kinh tế, thực hiện chủ động hội nhập kinh tế quốc tế là 

 A. mặt hạn chế của cạnh tranh B. mặt tích cực của cạnh tranh 

 C. mặt tiêu cực của cạnh tranh D. nội dung của cạnh tranh 

Câu 6. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất là 

 A. sức lao động, đối tượng lao động, công cụ lao động 

 B. sức lao động, tư liệu lao động, công cụ sản xuất 

 C. sức lao động, công cụ lao động, tư liệu lao động 

 D. sức lao động, đối tượng lao động, tư liệu lao động 

Câu  . Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nh m biến đổi nó cho phù hợp với mục 

đích của con người là 

 A. tư liệu lao động B. công cụ lao động 

 C. phương tiện lao động D. đối tượng lao động 

Câu 8. Để hạn chế mặt tiêu cực của cạnh tranh, nhà nước cần 

 A. giáo dục, pháp luật và các chính sách kinh tế xã hội 

 B. ban hành và tổ chức thực hiện pháp luật 

 C. ban hành các chính sách xã hội 

 D. giáo dục, răn đe, thuyết phục 

Câu 9. Chị Bình bán hàng giầy dép online trên mạng, thấy người mua nhiều nên chị nâng giá b ng cách thông báo 

với mọi người r ng do chị phải nhập với giá cao hơn. Chị Bình đã thực hiện biểu hiện nào của quan hệ cung – 

cầu? 

 A. Vai trò của quan hệ cung – cầu  B. Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường 

 C. Cung – cầu tác động lẫn nhau  D. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu 

Câu 10. Một trong những mặt tích cực của quy luật giá trị là 

 A. người sản xuất ngày càng giàu có 

 B. kích thích lực lượng sản xuất, năng suất lao động tăng 

 C. người tiêu dùng mua được hàng hóa rẻ 
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 D. người sản xuất có thể sản xuất nhiều loại hàng hóa 

Câu 11. Điều tiết sản xuất là 

 A. điều chỉnh lại số lượng hàng hóa giữa ngành này với ngành khác 

 B. điều chỉnh lại số lượng và chất lượng hàng hóa giữa các ngành 

 C. sự phân phối lại các yếu tố của quá trình sản xuất từ ngành này sang ngành khác 

 D. phân phối lại chi phí sản xuất giữa ngành này với ngành khác 

Câu 12. Nhà nước ta đã vận dụng quy luật giá trị như thế nào ? 

 A. Xóa bỏ mô hình kinh tế cũ 

 B. Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 

 C. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển 

 D. Để mọi cá nhân tự do sản xuất bất cứ mặt hàng nào 

Câu 13. Quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa là quy luật nào? 

 A. Quy luật cạnh tranh B. Quy luật giá trị 

 C. Quy luật cung cầu D. Quy luật kinh tế 

Câu 14. Việc chuyển từ sản xuất mũ vải sang sản xuất mũ bảo hiểm chịu tác động nào của quy luật giá trị? 

 A. Điều tiết sản xuất                     B. Tỷ suất lợi nhuận cao của quy luật giá trị 

 C. Tự phát từ quy luật giá trị                     D. Điều tiết trong lưu thông 

  

Câu 15. Hải rất thích ăn thịt bò trong thực đơn hàng ngày của mình nhưng giá thịt bò tăng cao, trong khi giá thịt 

lợn lại giảm rất mạnh. Để phù hợp với quy luật cung cầu và để tiêu dùng có lợi nhất, nếu là Hải, em sẽ 

 A. chuyển sang ăn chay đợi cho thịt bò xuống 

 B. chuyển sang dùng  thêm thịt lợn 

 C. giữ nguyên thực đơn thịt bò hàng ngày 

 D. không mua thịt mà chỉ mua rau 

Câu 16. Khi cầu tăng dẫn đến sản xuất mở rộng dẫn đến cung tăng là nội dung của biểu hiện nào trong quan hệ 

cung - cầu? 

 A. Cung, cầu ảnh hưởng đến giá cả B. Cung, cầu tác động lẫn nhau 

 C. Thị trường chi phối cung, cầu D. Giá cả ảnh hưởng đến cung, cầu 

Câu 17. Khẳng định nào dưới đây đúng khi nói mặt hạn chế của quy luật giá trị? 

 A. Phân biệt giàu-nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa 

 B. Làm cho giá trị hàng hóa giảm xuống 

 C. Làm cho hàng hóa phân phối không đều giữa các vùng 

 D. Làm cho chi phí sản xuất hàng hóa tăng lên 

Câu 18. Mối quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động giữa ai với ai? 

 A. Người bán và người bán B. Người mua và người mua 

 C. Người sản xuất và người đầu tư D. Người sản xuất với người tiêu dùng 

Câu 19. Công ty sản xuất giấy SV ở tỉnh Bình Dương trong quá trình sản xuất đã xả chất thải trực tiếp ra môi 

trường không qua xử lí nh m giảm chi phí, tăng lợi nhuận cho công ty. Việc làm của công ty SV là biểu hiện nội 

dung nào dưới đây của cạnh tranh? 

 A. Mặt hạn chế của cạnh tranh B. Mặt tích cực của cạnh tranh 

 C. Mục đích của cạnh tranh D. Nguyên nhân của cạnh tranh 

Câu 20. Giá trị trao đổi là một quan hệ về số lượng hay tỉ lệ trao đổi giữa các hàng hoá có giá trị sử dụng 

 A. khác  nhau B. ngang nhau C. giống nhau D. b ng nhau 

 

Phần II : Tự luận ( 5điểm) 

Câu 1. Từ tính hai mặt tích cực và hạn chế của cạnh tranh, hãy cho biết Nhà nước cần làm gì để phát huy mặt tích 

cực và khắc phục được mặt hạn chế của cạnh tranh hiện nay ở nước ta? (2,5 điểm) 

Câu 2. Tại sao quy luật giá trị lại có tác động điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa? Cho ví dụ để minh họa? 

(2,5 điểm)                                                    




