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Phần I. Trắc nghiệm (5 điểm) –  mã đề 431 

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

Câu 1. Cung và giá cả có mối quan hệ như thế nào? 

 A. Giá cao thì cung giảm  

 B. Giá biến động nhưng cung không biến động  

 C. Giá thấp thì cung tăng  

 D. Giá cao thì cung tăng  

Câu 2. Yếu tố cơ bản nào làm cho giá cả hàng hóa có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá trị của hàng hóa ? 

 A. Cung cầu, cạnh tranh  B. Số lượng hàng hóa trên thị trường  

 C. Nhu cầu của người tiêu dùng  D. Khả năng của người sản xuất  

Câu 3. Để may một cái áo, anh An phải mất thời gian lao động cá biệt là 2 giờ, trong khi đó thời gian lao 

động xã hội cần thiết là 1,5 giờ. Trong trường hợp này, việc sản xuất của anh An sẽ  

 A. hòa vốn  B. lỗ vốn  

 C. thu được lợi nhuận  D. có thể bù đắp được chi phí  

Câu 4. Xã hội muốn có nhiều của cải vật chất thì phải thường xuyên chăm lo phát triển nguồn lực nào? 

 A. Hệ thống máy tự động B. Khoa học kỹ thuật  

 C. Trình độ dân trí  D. Con người  

Câu 5. Cạnh tranh kinh tế ra đời trong  

 A. nền sản xuất hàng hóa  B. mọi thời đại kinh tế  

 C. nền sản xuất tự nhiên  D. nền sản xuất tự cấp tự túc  

Câu 6. Yếu tố quan trọng nhất của tư liệu lao động là  

 A. Phương tiện lao động  B. Hệ thống bình chứa 

 C. Kết cấu hạ tầng  D. Công cụ lao động  

Câu 7. Để may một cái áo chị Mai phải mất 6 giờ lao động. Thời gian lao động xã hội cần thiết để may một 

cái áo là 5 giờ lao động. Vậy chị Mai có thể bán chiếc áo với giá tương ứng với mấy giờ lao động? 

 A. 6 giờ  B. 8 giờ  C. 7 giờ  D. 5 giờ  

Câu 8. Trong lưu thông, để hàng hóa A và hàng hóa B trao đổi được với nhau là do chúng có 

 A. giá trị sử dụng và kiểu dáng giống nhau 

 B. thời gian lao động xã hội cần thiết bằng nhau 

 C. chất lượng và thời gian lao động như nhau 

 D. mẫu mã và thương hiệu tương đương nhau 

Câu 9. Thực chất quan hệ cung cầu là gì? 

 A. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa cả giá cả thị trường và giá trị của hàng hóa  

 B. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa cung và cầu hàng hóa trên thị trường  

 C. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa cung cầu hàng hóa và giá cả trên thị trường  

 D. Là mối quan hệ tác động giữa người mua và người bán hay người sản xuất và người tiêu dùng đang diễn 

ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa, dịch vụ  

Câu 10. Đông rất thích một cái túi da hàng hiệu nhưng không dám mua vì chưa đủ tiền. Mỗi khi đi đâu đó cô 

rất bất tiện khi không có túi. Để phù hợp với quy luật cung cầu và để tiêu dùng có lợi nhất, nếu là Đông em 

sẽ 

 A. mặc bất tiện, cứ đợi đủ tiền mới mua cái túi hàng hiệu kia  

 B. vay ngân hàng lấy tiền mua túi xách  

 C. không cần dùng túi xách nữa  

 D. mua tạm một cái túi bình thường để dùng  

Đề 2 

 



 

Câu 11. Thấy quán ăn của mình ế khách trong khi quán bên cạnh rất đông khách. Anh Bình nhờ tư vấn thêm 

một vài món mới, đổi mới phong cách thái độ phục vụ khách khách hàng ...để giành lợi nhuận về cho quán. 

Vậy anh Bình đã áp dụng hình thức cạnh tranh nào ? 

 A. Không lành mạnh trong kinh doanh  B. Lành mạnh trong kinh doanh  

 C. Gây rối loạn thị trường  D. Chạy theo lợi nhuận thiếu ý thức  

Câu 12. Sự tồn tại nhiều chủ sở hữu với tư cách là những đơn vị kinh tế độc lập, tự do sản xuất, kinh doanh, 

có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau là nội dung của  

 A. khái niệm cạnh tranh  B. nguyên nhân cạnh tranh  

 C. tính hai mặt của cạnh tranh  D. mục đích cạnh tranh  

Câu 13. Phương án nào sau đây đúng nhất về sự khác biệt giữa sức lao động và lao động? 

 A. Sức lao động là năng lực lao động, còn lao động là hoạt động cụ thể, có mục đích, có ý thức của con 

người  

 B. Sức lao động là khả năng của lao động, còn lao động là sự tiêu dùng sức lao động trong hiện thực  

 C. Sức lao động là cơ sở để phân biệt khả năng lao động của từng người cụ thể  

 D. Sức lao động là những người lao động khác nhau đều phải làm việc như nhau  

Câu 14. Qua mùa trung thu, nhu cầu về bánh trung thu của người tiêu dùng giảm xuống. Nếu là nhà sản xuất 

em sẽ lựa chọn phương án nào dưới đây để có lợi nhất? 

 A. Vẫn sản xuất đại trà bánh trung thu để chuẩn bị cho trung thu năm sau  

 B. Đóng cửa sản xuất chờ mùa trung thu năm sau  

 C. Tiếp tục sản xuất bánh trung thu và đẩy mạnh quảng cáo sản phẩm  

 D. Thu hẹp sản xuất bánh trung thu để chuyển sang sản xuất sản phẩm khác  

Câu 15. Giá cả của đồng tiền nước này được tính bằng đồng tiền của nước khác được gọi là  

 A. Mệnh giá  B. Tỷ giá hối đoái  C. Giá niêm yết  D. Chỉ số hối đoái  

Câu 16. Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là nhằm giành lấy  

 A. khoa học và công nghệ  B. thị thường  

 C. nNhiên liệu  D. lợi nhuận  

Câu 17. Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua 

 A. giá trị cá biệt của nó B. giá trị thực tế của nó  

 C. giá trị sử dụng của nó  D. giá trị trao đổi của nó  

Câu 18. Vật nào dưới đây là tư liệu lao động dùng để bảo quản đối tượng lao động 

 A. Tủ đông lạnh B. Cảng cá  C. Máy chế biến cá D. Thuyền đánh cá  

Câu 19. Để đóng xong một cái bàn, hao phí lao động của anh Giang tính theo thời gian là 4 giờ. Vậy 4 giờ 

lao động của anh Giang được gọi là gì? 

 A. Thời gian lao động cá biệt  

 B. Thời gian lao động thực tế  

 C. Thời gian lao động của anh Giang  

 D. Thời gian lao động xã hội cần thiết  

Câu 20. Giá cả hàng hóa bao giờ cũng vận động xoay quanh trục  

 A. Giá trị trao đổi  B. Thời gian lao động cá biệt  

 C. Giá trị hàng hóa D. Giá trị sử dụng của hàng hóa  

 

 

 

Phần II. Tự luận ( 5điểm) 

Câu 1. Cạnh tranh là gì? Phân tích tính tất yếu khách quan và mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu 

thông hàng hóa. (2,5 điểm) 

Câu 2. Theo em, mỗi công dân cần phải làm gì đối với sự phát triển kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay? 

(2,5 điểm) 

 

                       




