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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI  ĐỀ KIỂM TRA TỰ HỌC SỐ 3 LỚP 11 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HN-AMS     Môn: Giáo dục công dân   

                    Thời gian làm bài: 60 phút 

 

Họ và tên:………………………………………… Lớp 11 …………………   

Phần I: PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây 

 

1  6  11  16  21  26  

2  7  12  17  22  27  

3  8  13  18  23  28  

4  9  14  19  24    

5  10  15  20  25    

 

Câu 1. Con người tác động vào tự nhiên để tạo ra các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của 

mình là nội dung của khái niệm 

A. kinh tế thị trường.    B. cạnh tranh lành mạnh. 

C. phát triển kinh tế.    D. sản xuất của cải vật chất. 

Câu 2. Một trong những thuộc tính của hàng hóa là 

A. đồng giá.      B. phá giá. 

C.  tăng giá       D. giá trị.  

Câu 3. Nước biển được những người nông dân bơm lên ruộng, phơi nắng tạo thành muối 

ăn. Trong trường hợp này, nước biển được gọi là yếu tố nào sau đây? 

A. Tư liệu lao động.                                       B. Công cụ lao động. 

C. Đối tượng lao động.                                   D. Kết cấu hạ tầng. 

Câu 4. Sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng hóa 

để thu được nhiều lợi nhuận là nội dung của khái niệm 

A. tiền tệ.      B. hàng hóa.  

C. kinh doanh.     D. cạnh tranh. 

Câu 5. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh không xuất 

phát từ 

A. sự tồn tại nhiều chủ sở hữu.   B. nền kinh tế tự cấp, tự túc. 

C. điều kiện sản xuất khác nhau.  D. lợi ích kinh tế đối lập. 

Câu 6. Khi thăm quan l khu làng dệt vải truyền thống, H nhận thấy có rất nhiều vật dụng 

như tủ, máy may, sợi…Vậy vật nào dưới đây là đối tượng lao động của ngành công nghiệp 

dệt?  

A. Sợi để dệt vải                                              B. Tủ để vải. 

C. Máy dệt vải.                                                D. Kéo cắt vải. 
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Câu 7. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành hóa dầu ở nước ngoài, anh H muốn trở về Việt 

Nam công tác nhưng cha mẹ H không đồng ý vì cho rằng làm việc ở nước ngoài lương cao, 

chế độ đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội để phát triển. Nếu là H, em chọn cách nào dưới đây để 

thực hiện trách nhiệm của mình trong việc phát triển kinh tế đất nước? 

A. Tỏ thái độ không đồng tình bằng việc không liên lạc với cha mẹ. 

B. Thực hiện theo mong muốn của cha, mẹ và không trở về nước. 

C. Tìm cách thuyết phục cha mẹ đồng ý cho mình về nước làm việc. 

D. Không quan tâm đến ý kiến của cha mẹ và bí mật về nước làm việc. 

Câu 8. M mới tốt nghiệp phổ thông nhưng đã đi làm thêm giúp đỡ bố mẹ. Việc làm của M 

đã thực hiện trách nhiệm của công dân trong lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Kế thừa tư tưởng gia trưởng.                   B. Phát triển kinh tế. 

C. Giữ gìn hủ tục địa phương.                      D. Kìm hãm năng lực bàn thân. 

Câu 9. Nội dung nào dưới đây là mục đích của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng 

hóa? 

A. Phá sản.      B. thiệt hại.   

C. Thua lỗ.              D. lợi nhuận. 

Câu 10. Khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất 

định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định là  

A. lãi suất.      B. nguồn vốn.  

C. cung.              D. cầu. 

Câu 11. Khi là người sản xuất hàng hóa trên thị trường, để có lợi, em chọn trường hợp nào 

sau đây? 

A. Cung = cầu.          B. Cung > cầu.       

C. Cung < cầu.           D. Cầu giảm. 

Câu 12. Những chủ thể nào dưới đây thể hiện mối quan hệ cung - cầu? 

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

C. Người sản xuất với người tiêu dùng.      D. Người sản xuất và người sản suất. 

Câu 13. Việc làm nào dưới đây không phải là biểu hiện của cạnh tranh lành mạnh? 

A. Làm hàng giả.     B.  Áp dụng khuyến mại. 

C. Chăm sóc khách hàng.              D. Kinh doanh hợp pháp. 

Câu 14. Những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhằm biến đổi 

nó cho phù hợp với mục đích của con người là nội dung của khái niệm nào sau đây? 

A. Sức lao động.     B. Tư liệu lao động. 

C. Đối tượng lao động.    D. Công cụ lao động. 

Câu 15. Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh lành mạnh có biểu hiện nào sau đây? 

A. kích thích lực lượng sản xuất.  B. sử dụng thủ đoạn phi pháp. 

C. treo đầu dê, bán thịt chó.                            D. gây rối loạn thị trường. 

Câu 16. Hành động nào dưới đây là biểu hiện của cạnh tranh không lành mạnh? 

A. Tự phát nâng giá các hàng hoá.  B. Giảm giá sản phẩm.  
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C. Phát quà khuyến mại.     D. Tri ân khách hàng.             

Câu 17. Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, cạnh tranh lành mạnh là 

A. giành giật bằng mọi giá.   B. tiêu diệt được đối thủ. 

C. vi phạm đạo đức kinh doanh.   D. cạnh tranh đúng pháp luật. 

Câu 18. Sự chênh lệch giữa đơn vị tiền tệ của nước này với đơn vị tiền tệ của một nước 

khác gọi là 

A. giá niêm yết.     B. mệnh giá. 

C. ngoại hối.     D. tỉ giá hối đoái. 

Câu 19. Để may một cái áo, anh A phải mất thời gian lao động cá biệt là 2h, trong khi đó 

thời gian lao động xã hội cần thiết là 1,5h. Trong trường hợp này, việc sản xuất của anh A 

sẽ đẫn đến tình trạng nào sau đây? 

A. Có lãi.                                      B. Hòa vốn.  

C. Lỗ vốn.                                                      D. Phát triển. 

Câu 20. 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. Lợi ích của cạnh tranh. 

C. mục đích cạnh tranh.     D. nguyên nhân cạnh tranh. 

Câu 21. Việc một số nhà cung cấp thực phẩm cho các trường học trên địa bàn ở tỉnh Y đã 

bớt xén khẩu phần ăn của học sinh hoặc cung cấp thực phẩm chất lượng thấp không đúng 

như cam kết trong hợp đồng để thu nhiều lợi nhuận cho mình là biểu hiện của việc cạnh 

tranh nào dưới đây? 

A. lành mạnh.        B.  linh hoạt. 

C. đa chiều.                  D. tiêu cực. 

Câu 22. Khi dịch COVID - 19 ảnh hường đến Việt Nam, ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, 

học sinh được nghỉ học dài ngày để phòng chống dịch. Nhiều gia đình có con nhỏ, bố mẹ 

vẫn đi làm nên nhu cầu tìm người giúp việc tăng gấp 3, 4 lần so với trước. Chính vì vậy, giá 

dịch vụ cũng tăng lên. Việc tăng giá cả dịch vụ là thể hiện nội dung nào dưới đây của quy 

luật giá trị? 

A. Cung cầu độc lập với nhau.                           B. Giá cả ảnh hưởng đến cung cầu. 

C. Cung cầu ảnh hường đến giá cả thị trường.   D. Cung cầu mâu thuẫn với nhau. 

Câu 23. Những tiểu thương bán hàng ở chợ thuộc thành phần kinh tế nào dưới đây? 

A.  Tập thể.                                                          B. Tư nhân. 

C.  Nhà nước.                                                       D. Tư bản. 

Câu 24. Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào dưới đây? 

A.  Phương tiện lưu thông.                  B. Phân phối sản phẩm. 

C. Phương tiện thanh toán.                  D. Tiền tệ thế giới. 

Câu 25. Sản phẩm của lao động có thể thỏa mãn một nhu cầu nào đó của con người thông 

qua trao đổi mua bán là 

A. doanh nghiệp.           B. hàng hóa.             

C. thị trường.              D. nguồn vốn. 
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Câu 26. Phát biểu tại buổi lễ Trao tặng danh hiệu Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu 2019 - 

Cúp Thánh Gióng. Ngày 13/10/2019, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết: 

với việc tăng 3,5 điểm (theo báo cáo xếp hạng của WEF), Việt Nam đã trở thành quán quân 

về sự bứt phá trên đường đua toàn cầu về cải thiện năng lực cạnh tranh. Đây là kết quả của 

quá trình thực hiện thắng lợi sự nghiệp nào dưới đây? 

A. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.  B. Bảo vệ di sản văn hóa nhân loại. 

C. Ngăn ngừa chiến tranh hạt nhân.   D. Phòng chống bệnh tật hiểm nghèo. 

Câu 27. Yếu tố nào dưới đây là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế? 

A. Quan hệ sản xuất.                                 B. Sở hữu tư liệu sản xuất. 

C. Lực lượng sản xuất.                              D. Các quan hệ trong xã hội. 

Câu 28. Thành phần kinh tế nào dưới đây nắm giữ những ngành, lĩnh vực then chốt của nền 

kinh tế nước ta? 

A. Kinh tế tập thể.                                       B. Kinh tế tư bản nhà nước. 

C. Kinh tế nhà nước.                                   D. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. 

Phần II: TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu 1: (1.5 điểm) 

Hãy nêu 5 ví dụ cụ thể về thành tựu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam trong 3 

năm trở lại đây. 

Câu 2: (1.5 điểm) 

Tại sao nói Nhà nước ta mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và 

tính dân tộc sâu sắc? 

 

                              

                                                           ---------------HẾT---------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


