
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

TRƯỜNG THPT CHUYÊN HÀ NỘI – 

AMSTREDAM 

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 11 

Môn: Giáo dục công dân 

Thời gian làm bài: 60 phút 

(không kể thời gian phát đề) 

Họ và tên:..................................................................... Lớp: 11...................... 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (7 điểm) 

Chọn và điền đáp án đúng vào ô dưới đây: 

 

1  8  15  22  

2  9  16  23  

3  10  17  24  

4  11  18  25  

5  12  19  26  

6  13  20  27  

7  14  21  28  

Câu 1: Sản xuất của cải vật chất là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi chúng để tạo 

ra các sản phẩm 

A. hạn chế nhu cầu tiêu dùng.               B. công khai các nguồn thu nhập . 

C. phù hợp với nhu cầu của mình.   D. nâng cao tỉ lệ thất nghiệp. 

Câu 2: Kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu  nhất định về tư liệu sản xuất là nội 

dung của khái niệm 

A. quan hệ sản xuất.                                               B. kinh tế nhiều thành phần. 

C. kinh tế nhà nước.                                                D. thành phần kinh tế. 

Câu 3: Nội dung nào dưới đây không thể hiện tính dân tộc của nhà nước pháp quyền Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam? 

A. Kế thừa những truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 

B. Giữ gìn những phong tục tâp quán cổ hủ, lạc hậu. 

C. Phát huy bản sắc tốt đẹp của dân tộc. 

D. Chăm lo lợi ích mọi mặt cho các dân tộc. 

Câu 4: Một trong những tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa là 

A. hạn chế phân hóa giàu nghèo.    B. kích thích lực lượng sản xuất phát triển. 

C. khuyến khích sản xuất tự cung, tự cấp.  D. giảm thiểu thuế thu nhập cá nhân. 

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. Quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt động sản xuất từ lao động thủ công là 

chính sang sử dụng một cách phổ biến sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp cơ khí 

là nội dung của khái niệm 

A. công nghiệp hóa.                                                 B. hiện đại hóa. 

C. cơ khí hóa.                                                          D. tự động hóa. 

Câu 7: Chị M đang kinh doanh các loại hoa nhựa nhưng giá thấp, bán chậm, nên chị M đã chuyển 

sang kinh doanh hoa tươi vì mặt hàng này giá cao, bán chạy vào các dịp lễ, Tết. Chị M đã vận 

dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị? 

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa.  B. Kích thích lực lượng sản xuất phát triển. 

C. Phân hóa giữa những người sản xuất.   D. Tạo năng suất lao động cao hơn. 

Câu 8: 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 9: Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta là 

A. phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất.  

B. nhận thức đúng đắn về công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 

C. lựa chọn mặt hàng phù hợp với nhu cầu thị trường. 

D. thường xuyên học tập, nâng cao trình độ học vấn. 

Câu 10: Toàn bộ năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá trình sản xuất là 

A.  đối tượng lao động.     B. sức lao động. 

C. tư liệu lao động.      D.  kĩ năng lao động. 

Câu 11:  Quy luật giá trị yêu cầu, sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở thời gian lao 

động 

A. cá biệt cần thiết.      B. mang tính ổn định. 

C. xã hội cần thiết.      D. mang tính ngẫu nhiên. 

Câu 12: Thành phần kinh tế dựa trên hình thức sở hữu hỗn hợp về vốn giữa kinh tế nhà nước với 

tư bản tư nhân trong nước hoặc tư bản nước ngoài dược gọi là kinh tế 

A. nhà nước.                                                          B. tập thể. 

C. tư bản tư nhân.                                                  D. tư bản nhà nước. 

Câu 13: Trong nền kinh tế hàng hóa, khi được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán là tiền tệ 

đã thực hiện chức năng nào dưới đây? 

A. Thước đo giá trị.       B. Phương tiện lưu thông. 

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

Câu 14: Một trong những  nội dung thể hiện  tác động của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu 

thông hang hóa? 

A. Thúc đẩy văn hóa – xã hội phát triển. 

B. Phân hóa giàu nghèo giữa người sản xuất hàng hóa. 

C. Tạo động lực cho cạnh tranh lành mạnh. 

D. Hạn chế sản xuất và tiêu dùng. 

Câu 15: Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích  của cạnh tranh trong sản xuất và lưu 

thông hàng hóa ? 

A. Vốn đầu tư.  B. Thị trường.  C. Thua lỗ.         D. lợi nhuận. 

Câu 16: Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị 

trường trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả và 

A. chi phí sản xuất xác định.    B. thời gian lao động bất kì. 

C. nhu cầu tiêu dùng cá biệt.    D. thu nhập bình quân đầu người. 

Câu 17: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, sự tồn tại của nhiều chủ sở hữu với tư cách là 

những đơn vị kinh tế độc lập có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau đã trở thành 

A. cơ sở xóa bỏ giàu nghèo.    B. nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. 

C. nền tảng thúc đẩy độc quyền.    D. tiêu chí san bằng lợi nhuận. 

Câu 18: Trong các yếu tố cấu thành tư liệu lao động, yếu tố nào là quan trọng nhất? 

A.  Hệ thống bình chứa.     B. Kết cấu hạ tầng. 

C. Công cụ lao động.     D. sức lao động. 

Câu 19: 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. vốn. 

Câu 20: Trường hợp cung lớn hơn cầu thì giá cả thị trường thường thấp hơn giá trị hàng hóa trong 

sản xuất là thể hiện nội dung nào dưới đây? 



A. Cung cầu tác động lẫn nhau.     B. Cung cầu mâu thuẫn với nhau. 

C. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường.   D. Giá cả thị trường ảnh hướng đến cung cầu. 

Câu 21: Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi cầu tăng, sản xuất và kinh doanh mở rộng thì 

lượng cung hàng hóa 

A. tăng lên.  B. giảm xuống.  C. ổn định.  D.  giữ nguyên. 

Câu 22: Công ty Z đã thúc đẩy việc sản xuất nước rửa tay sát khuẩn khi đại dịch Corona bùng 

phát đáp ứng kịp thời nhu cầu khách hàng và thu được lợi nhuận cao. Công ty Z đã vận dụng  nội 

dung  chức năng nào  của thị trường? 

A. Điều hành. B. Thông tin.   C. Tham vấn.  D. Hoạch định. 

Câu 23: Chị M đã quyết định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản khi nhận thấy giá bất động sản 

trên thị trường giảm mạnh. Chị M đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quan hệ cung – cầu? 

A. Giá cả tăng thì cầu giảm.    B. Cung – cầu ngang bằng với giá cả. 

C. Giá cả giảm thì cầu tăng.    D. Cung – cầu tách biệt với giá cả. 

Câu 24: Khi nhận thấy  trên thị trường các loại sữa nội địa đã chiếm được ưu thế nên anh B đã tạm 

ngừng vay vốn ngân hàng và không nhập khẩu một khối lượng sữa lớn từ các nước khác. Điều 

này thể hiện anh A đã vận dụng tác động nào dưới đây của quy luật giá trị? 

A. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa. B. Khai thác tối đa nguồn lực của đất nước. 

C. Sử dụng hợp lí nguồn nguyên liệu.                 D. Thay đổi mô hình đầu tư. 

Câu 25: Tạm dừng kế hoạch đầu tư tích trữ vàng khi trên thị trường vàng đồng loạt tăng giá là 

anh C đã vận dụng nội dung nào dưới đây của quy luật cung – cầu? 

A. Giá cả ngang bằng giá trị.   B. Giá cả độc lập với cầu. 

C. Giá cả tăng thì cầu giảm.   D. Giá cả tăng thì cầu tăng. 

Câu 26: Khi Lệnh phòng chống tác hại của rượu, bia bắt đầu có hiệu lực, nhiều cửa hang bán 

rượu, bia xuất hiện thêm dịch vụ đưa khách về nhà miễn phí. Điều này đã thể hiện nội dung nào 

dưới đây của quy luật cung – cầu? 

A. Cung cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. B. Giá cả thị trường ảnh hưởng đến cung – cầu. 

C. Cung – cầu tác động lẫn nhau.   D. Cung – cầu tách biệt với nhau. 

Câu 27: Công ty bất động sản X cung cấp cho các chủ thể tham gia thị trường quy mô cung – cầu, 

giá cả, chất lượng, có cầu, chủng loại, điều kiện mua bán là đã thực hiện  nội dung chức năng nào 

dưới đây của thị trường? 

A. Thực hiện.                B. Thông tin. 

C. Kích thích sản xuất và tiêu dùng.             D. Hạn chế sản uất và tiêu dùng. 

Câu 28: Trong thời gian Việt Nam đang phải đối mặt với đại dịch Corona,  vợ chồng ông S, chủ,  

cửa hàng bán thuốc  đã dùng  một khoản tiền lớn  để mua khẩu trang y tế  nhằm đầu cơ tích trữ, 

làm số lượng cung ứng khẩu trang trên thị trường thiếu nhiều so với nhu cầu theo của người tiêu 

dùng. Từ đó, họ nâng giá bán khẩu trang trên thị trường để thu nhiều lợi nhuận. Hành vi của vợ 

chồng ông S là  hình thức cạnh tranh nào dưới đây? 

A. hợp pháp.   B. lành mạnh. C. thiếu lành mạnh.      D. phù hợp với đạo đức. 

II. PHẦN TỰ LUẬN (3 điểm) 

Câu.Em hãy nêu 10 biểu hiện về những tàn dư của xã hội cũ cần phải đấu tranh khắc phục ở nước 

ta hiện nay. Em có thể làm gì để khắc phục những tàn dư đó? (1đ) 

Câu 2. Mặt hạn chế của cạnh tranh có tác động như thế nào đối với con người và xã hội? Liên hệ 

thực tế ((3VD) (1 điểm.) 

Câu 3. Em hiểu thế nào là dân chủ Xã hội chủ nghĩa? Hãy lấy 5 ví dụ thực tế về biểu hiện của dân 

chủ? (1 điểm) 

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

                                                           



 

 

 

 

 

 

 

 


