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Bài 1: Công dân với sự phát triển kinh tế 
1.  Sản xuất của cải vật chất 

a. Thế nào là sản xuất của cải vật chất? 

Là sự tác động của con người vào tự nhiên, biến đổi các yếu tố của tự nhiên để tạo ra các sản 

phẩm phù hợp với nhu cầu của mình. 

b. Vai trò của sản xuất của cải vật chất  

- Là cơ sở tồn tại và phát triển của xã hội loài người. 

- Quyết định mọi hoạt động của xã hội. 

=> Là cơ sở để xem xét và giải quyết các quan hệ kinh tế, chính trị, văn hoá trong xã hội. 

2. Các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất 

a. Sức lao động 

- Khái niệm: Là toàn bộ những năng lực thể chất và tinh thần của con người được vận dụng vào quá 

trình sản xuất. 

- Là hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của tự nhiên cho 

phù hợp với nhu cầu của mình. 

b.  Đối tượng lao động 

- Khái niệm: Là 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. 

- Phân loại (có 2 loại đối tượng lao động): 

+ Loại có sẵn trong tự nhiên. 

+ Loại đã trải qua tác động của lao động, được cải biến ít nhiều.  

c.  Tư liệu lao động 

- Khái niệm: Là một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con 

người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu 

cầu của con người. 

- Phân loại (ba loại): 

+ Công cụ lao động (hay công cụ sản xuất), là yếu tố quan trọng nhất. 

+ Hệ thống bình chứa của sản xuất. 

+ Kết cấu hạ tầng của sản xuất.  

Bài 2 : Hàng hóa- Tiền tệ- Thị trường 
1. Hàng hóa. 

a. Hàng hóa là gì? 

- Khái niệm hàng hóa : Hàng hóa là sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào 

đó của con người thông qua trao đổi mua - bán. 

- Các dạng hàng hóa:  

+ Vật thể 

+ Phi vật thể 

b. Hai thuộc tính của hàng hóa 

- Giá trị sử dụng của hàng hóa: là công dụng của sản phẩm có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của 

con người. 

- Giá trị của hàng hóa: 

+ Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua giá trị trao đổi của nó. 

+ Giá trị trao đổi là mối quan hệ về số lượng, hay tỷ lệ trao đổi giữa các hàng hóa có giá trị sử 

dụng khác nhau 

+ Giá trị của hàng hóa là lao động xã hội của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 

2. Tiền tệ 

 b. Chức năng của tiền tệ 

*Thước đo giá trị 

   + Tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của HH.(giá cả). 



   + Giá cả HH quyết định bởi các yếu tố: giá trị HH, giá trị tiền tệ, quan hệ cung – cầu HH 

*Phương tiện lưu thông 

Theo công thức: H - T - H (tiền là môi giới trao đổi) 

Trong đó, H-T là quá trình bán, T-H là quá trình mua.  

Tiền đóng vai trò là môi giới trong quá trình trao đổi hàng hóa. 

 * Phương tiện thanh toán 

   Tiền dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán (trả tiền mua chịu HH, trả nợ, nộp thuế...)         

*Phương tiện cất trữ 

  Tiền rút khỏi lưu thông và được cất trữ, khi cần đem ra mua hàng; vì tiền đại biểu cho của cải 

xã hội dưới hình thái giá trị  

 * Tiền tệ thế giới 

    Tiền làm nhiệm vụ di chuyển của cải từ nước này sang nước khác, việc trao đổi tiền nước 

này với nước khác theo tỉ giá hối đoái.  

 Năm chức năng của tiền tệ có quan hệ mật thiết với nhau.  

3. Thị trường 

a. Thị trường là gì? 

 Thị trường là lĩnh vực (hay quá trình) trao đổi mua bán, mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động 

qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ. 

b. Chức năng của thị trường 

- Chức năng thực hiện (hay thừa nhận) giá trị sử dụng và giá trị của hàng hóa. 

+ Hàng hóa bán được ng sx sẽ có tiền trang trải sx, có lãi-> sx tiếp tục và đ/sống được nâng 

cao. HH không bán được tất yếu sẽ dẫn đến thua lỗ-> phá sản 

.- Chức năng thông tin 

+ Những thông tin mà TT cung cấp như: Quy mô cung- cầu, giá cả, chất lượng, cơ cấu, chủng 

loại, đ.kiện mua bán... 

+ Giúp cho ng bán đưa ra quyết định kịp thời thu lợi nhuận còn ng mua sẽ điều chỉnh việc mua 

sao cho có lợi nhất 

- Chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sx và tiêu dùng. 

+ Sự biến động của cung- cầu trên TT đã đ.tiết, k.thích các yếu tố sx. 

- Sự biến động của cung – cầu, giá cả TT đã điều tiết các yếu tố SX từ ngành này sang ngành 

khác luân chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác.   

+ Giá  tăng    => cung tăng     – cầu giảm 

+ Giá giảm   => cung giảm     – cầu tăng. 

Bài 3: Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 
1. Nội dung quy luật giá trị 

- Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở TGLĐXHCT để sản xuất ra hàng 

hóa đó. 

- Trong sản xuất: 

* Đối với 1 hàng hóa: 

 TGLĐCB < TGLĐXHCT => lời nhiều => thực hiện Tốt QLGT  

TGLĐCB > TGLĐXHCT => lỗ, phá sản => vi phạm QLGT 

 TGLĐCB = TGLĐXHCT => lời => thực hiện đúng QLGT 

*  Đối với tổng hàng hóa: 

TỔNG TGLĐCB = TỔNG TGLĐXHCT => phù hợp QLGT=> cân đối và ổn định thị trường 

TỔNG TGLĐCB > TỔNG TGLĐXHCT=> vi phạm QLGT => thị trường thừa hàng hóa 

TỔNG TGLĐCB < TỔNG TGLĐXHCT=> vi phạm QLGT => thị trường thiếu hàng hóa. 

- Trong lưu thông: 

* Đối với 1 hàng hóa: 

Giá cả hàng hóa xoay quanh trục giá trị hàng hóa (thời gian lao động xã hội cần thiết) 

* Đối với tổng hàng hóa 



Tổng giá cả hàng hóa sau khi bán phải bằng tổng giá trị hàng hóa được tạo ra trong quá trình 

sản xuất. 

2. Tác động quy luật giá trị 

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa 

Phân phối lại các yếu tố tư liệu sản xuất và sức lao động từ ngành sản xuất này sang ngành sản 

xuất khác 

Phân phối lại nguồn hàng từ nơi này sang nơi khác, từ mặt hàng này sang mặt hàng khác theo 

hướng từ nơi có lãi ít hoặc không có lãi sang nơi có lãi nhiều.. 

b.Kích thích lực lượng sản xuất phát triển và năng suất lao động 

Người sản xuất, kinh doanh muốn thu nhiều lợi nhuận, phải tìm cách cải tiến kỹ thuật, tăng 

năng suất lao động, nâng cao tay nghề của người lao động, hợp lý hóa sản xuất, thực hành tiết 

kiệm…làm cho giá trị hàng hóa cá biệt của họ thấp hơn giá trị xã hội của hang hóa. 

c. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất hàng hóa 

Những người có điều kiện sản xuất thuận lợi, có trình độ, kiến thức cao, trang bị kỹ thuật tốt 

nên có hao phí lao động cá biệt thấp hơn lao động xã hội cần thiết, nhờ đó giàu lên nhanh 

chóng, có điều kiện mua sắm thêm tư liệu sản xuất, đổi mới kỹ thuật, mở rộng sản xuất kinh 

doanh. 

Những người không có điều kiện thuận lợi, làm ăn kém cỏi, gặp rủi ro trong kinh doanh nên bị 

thua lỗ dẫn tới phá sản trở thành nghèo khó. 

3. Vận dụng quy luật giá trị 

Về phía công dân: 

Vận dụng tác dụng điều tiết của quy luật giá trị thị trường, kịp thời điều chỉnh, chuyển đổi cơ 

cấu sản xuất, chuyển đổi mặt hàng và ngành hàng sao cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng 

trên thị trường trong nước và quốc tế. 

Áp dụng các biện pháp đổi mới kĩ thuật và công nghệ, hợp lí hóa sản xuất làm cho năng suất 

lao động tăng lên, chi phí sản xuất giảm xuống và lợi nhuận tăng theo. 

Bài 4: Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 
1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh 

a. Khái niệm cạnh tranh   

Cạnh tranh là sự ganh đua, đấu tranh giữa các chủ thể kinh tế trong sản xuất, kinh doanh hàng 

hoá nhằm dành những điều kiện thuận lợi để thu được nhiều lợi nhuận cao. 

b. Nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh 

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

Người sản xuất, kinh doanh có điều kiện sản xuất và lợi ích khác nhau. 

2. Mục đích cạnh tranh 

Giành được nhiều lợi nhuận nhiều hơn người khác 

* Biểu hiện: 

Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác 

Giành ưu thế về khoa học, công nghệ 

Giành thị trường, noi đầu tư, các hợp đồng và các đơn đặt hàng 

Giành ưu thế về chất lượng và giá cả hàng hóa, kể cả lắp đặt, bảo hành, sữa chữa, phương thức 

thanh toán,.. 

3. Tính hai mặt của cạnh tranh 

a. Mặt tích cực 

kích thích lực lượng sản xuất, khoa học- kĩ thuật phát triển, năng suất lao động xã hội tăng lên. 

Khai thác tối đa mọi nguồn lực của đất nước 

Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế 

 Động lực của nền kinh tế. 

b. Mặt hạn chế 

Môi trường bị suy thoái, mất cân bằng nghiêm trọng. 



Không từ thủ đoạn phi pháp, bất lương để chạy theo lợi nhuận. 

Đầu cơ, tích trữ gây rối loạn thị trường. 

 Kìm hãm gây mất ổn định, phát triển của nền kinh tế. 

Bài 5 : Cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa 
 

1. Cung, cầu,  

a. Khái niệm cầu 

- Cầu là khối lượng hàng hóa dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kỳ nhất định 

tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. 

b. Khái niệm cung 

- Cung là khối lượng hàng hóa dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong 

một thời kỳ nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất xác định. 

2. Mối quan hệ cung cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa. 

* Nội dung của quan hệ cung cầu. 

- Quan hệ cung cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa 

những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và 

số lượng hàng hóa, dịch vụ. 

* Biểu hiện của quan hệ cung cầu. 

- Cung - cầu tác động lẫn nhau. 

+ Cầu tăng  SXKD mở rộng  Lượng cung hàng hóa tăng. 

+ Cầu  giảm  SXKD thu hẹp  lượng cung hàng hóa giảm. 

- Cung – cầu ảnh hưởng đến giá cả thị trường. 

+ Cung > cầu  giá cả thị trường < giá trị hàng hóa. 

+ Cung < cầu  giá cả thị trường > giá trị hàng hóa. 

+ Cung = cầu  giá cả thị trường = giá trị hàng hóa trong sản xuất. 

- Gía cả thị trường ảnh hưởng đến cung cầu. 

+ Về phía cung: Khi giá cả tăng  mở rộng SX  cung tăng và ngược lại. 

+ Về phía cầu: Khi giá cả giảm  cầu tăng và ngược lại. 

Trong thực tế các trường hợp của cung – cầu vận động  không ăn khớp với nhau. 

Một số câu trắc nghiệm:  

Đề kham khảo 1: 

Câu 1: Phát triển kinh tế có ý nghĩa nào sau đây đối với cá nhân? 

A. Cơ sở thực hiện và xây dựng hạnh phúc. 

B. Phát triển văn hóa, giáo dục, y tế. 

C. Thực hiện dân giàu, nước mạnh. 

D. Tạo điều kiện cho mọi người có việc là và thu nhập. 

Câu 2: Yếu tố nào dưới đây quyết điṇh moị hoaṭ đôṇg của xa ̃hôị? 

A. Con người. B. Sản xuất của cải vâṭ chất. 

C. Tư ̣nhiên. D. Khoa hoc̣. 

Câu 3: Một vật hay hệ thống những vật làm nhiệm vụ truyền dẫn sự tác động của con 

người lên đối tượng lao động, nhằm biến đổi đối tượng lao động thành sản phẩm thoả mãn nhu 

cầu của con người là nội dung của khái niệm nào dưới đây? 

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

C. Đối tượng lao động. D. Tài nguyên thiên nhiên. 

Câu 4: Trong nền kinh tế hàng hóa, tiền tệ không thực hiện chức năng nào dưới đây? 

A. Quản lí sản xuất.      B. Phương tiện cất trữ. 

C. Tiền tệ thế giới. D. Thước đo giá trị. 

Câu 5: Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn 

nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ được gọi là 



A. chợ. B. sàn giao dịch. 

C. thị trường. D. thị trường chứng khoán. 

Câu 6: Hàng hóa có những thuộc tính nào sau đây? 

A. Giá trị sử dụng. B. Giá trị trao đổi. 

C. Giá trị thương hiệu. D. Giá trị, giá trị sử dụng. 

Câu 7: Công dụng của sản phẩm có thể thoả mãn nhu cầu nào đó của con người là 

A. chất lượng. B. giá trị sử dụng. C. giá trị. D. chức năng 

Câu 8: Người sản xuất vi phạm quy luật giá trị trong trường hợp nào ? 

A. Thời gian lao động cá biệt bằng thời gian lao động xã hội cần thiết 

B. Thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết 

C. Thời gian lao động cá biệt nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết 

D. Thời gian lao động cá biệt ít hơn thời gian lao động xã hội cần thiết 

Câu 9: Kích thích lực lượng sản xuất, khoa học kĩ thuật phát triển và năng suất lao 

động xã hội tăng lên là biểu hiện của nội dung nào dưới đây của cạnh tranh kinh tế? 

A. Mặt hạn chế của cạnh tranh. B. Nguyên nhân của cạnh tranh. 

C. Mặt tích cực của cạnh tranh. D. Mục đích của cạnh tranh. 

Câu 10: Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một 

thời kì xác định tương ứng với giá cả và 

A. khả năng xác định. B. sản xuất xác định. 

C. nhu cầu xác định. D. thu nhập xác định. 

Câu 11: 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 với người tiêu dùng. D. Người sản xuất và người đầu tư. 

Câu 12: Quy luật giá trị quy định người sản xuất và lưu thông hàng hóa trong quá trình 

sản xuất và lưu thông phải căn cứ vào đâu? 

A. Thời gian cần thiết 

B. Thời gian lao động cá biệt 

C. Thời gian lao động xã hội cần thiết 

D. Thời gian hao phí để sản xuất ra hàng hóa 

Câu 13: Yếu tố nào dưới đây không thuộc tư liệu lao động? 

A. Kết cấu hạ tầng sản xuất. B. Sức lao động. 

C. Công cụ lao động. D. Hệ thống bình chứa. 

Câu 14: Kết cấu hạ tầng của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào của quá trình sản xuất? 

A. Đối tượng lao động. B. Tư liệu lao động. 

C. Vật chất nhân tạo. D. Công cụ lao động. 

Câu 15: Để răn dạy con cháu, ông cha ta từng khẳng định câu “tấc đất, tấc vàng. Muốn 

nói đến yếu tố nào sau đây của quá trình sản xuất? 

A. Sức lao động. B. Công cụ lao động. 

C. Tư liệu lao động. D. Đối tượng lao động. 

Câu 16: Sản phẩm của lao động có thể thoả mãn một nhu cầu nào đó của con người 

thông qua trao đổi mua bán là 

A. tiền tệ. B. hàng hóa. C. lao động. D. thị trường. 

Câu 17: Hàng hóa có thể trao đổi được với nhau vì chúng có 

A. giá trị và giá trị sử dụng B. giá trị sử dụng khác nhau 

C. giá trị bằng nhau D. giá cả khác nhau. 

Câu 18: Anh A trồng rau sạch bán lấy tiền mua dụng cụ học tập cho con. Trong trường 

hợp này, tiền tệ thể hiện chức năng nào sau đây? 

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

C. Phương tiện cất trữ. D. Phương tiện thanh toán. 



Câu 19: Khi thấy giá bất động sản tăng, anh B đã bán căn nhà mà trước đó anh đã mua 

nên thu được lợi nhuận cao. Anh B đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường? 

A. Thanh toán. B. Lưu thông. C. Thông tin. D. Đại diện. 

Câu 20: Quy luật giá trị yêu cầu tổng thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra tổng 

hàng hóa phải phù hợp với 

A. tổng thời gian lao động cộng đồng. B. tổng thời gian lao động tập thể. 

C. tổng thời gian lao động xã hội. D. tổng thời gian lao động cá nhân. 

Câu 21: Để đóng xong một cái bàn, hao phí lao động của anh B tính theo thời gian mất 

4 giờ. Vậy 4 giờ lao động của anh B được gọi là gì? 

A. Thời gian lao động của anh B. B. Thời gian lao động thực tế. 

C. Thời gian lao động cá biệt. D. Thời gian lao động xã hội cần thiết. 

Câu 22: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá là 

nhằm giành lấy 

A. khoa học và công nghệ. B. thị trường. 

C. lợi nhuận. D. nhiên liệu. 

Câu 23: Hành vi nào sau đây là biểu hiện của sự cạnh tranh không lành mạnh? 

A. Khuyến mãi để thu hút khách hàng. 

B. Hạ giá thành sản phẩm. 

C. Đầu cơ tích trữ để nâng giá . 

D. Áp dụng khoa học – kĩ thuật tiên tiến trong sản xuất. 

Câu 24: Vận dụng quan hệ cung – cầu để lí giải tại sao có tình trạng “cháy vé” trong 

một buổi ca nhạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn? 

A. Do cung < cầu B. Do cung = cầu 

C. Do cung, cầu rối loạn D. Do cung > cầu 

Câu 25: Để khôi phục sản xuất sau khi dịch bệnh lắng xuống, công ty A lên kế hoạch 

về việc nhập nguyên liệu như sắt thép, nguyên vật liệu như ..Những nguyên vật liệu đầu vào 

mà công ty nhập là đề cập đến yếu tố nào dưới đây của quá trình sản xuất 

A. Công cụ lao động. B. Đối tượng lao động 

C. Hệ thống bình chứa. D. Kết cấu hạ tầng. 

Câu 26: Công ty A thường xuyên đổi mới kỹ thuật, trang thiết bị máy móc mới hiện đại 

vào quá trình sản xuất làm cho năng xuất và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng cao. Việc 

làm của công ty A đã tập trung vào cải tiến yếu tố nào dưới đây của quá trình sản xuất? 

A. Quy trình quản lí. B. Đối tượng lao động. 

C. Tư liệu lao động. D. Đào tạo nguồn nhân lực. 

Câu 27: Anh M trồng lúa bán nhưng thua lỗ vì anh bị thương lái ép giá. Anh M bàn với 

vợ là vụ mùa tới anh sẽ chỉ trồng một ít lúa và sẽ trồng nhiều dưa hấu để đáp ứng thị trường 

Tết và ngày lễ. Quyết định của anh M đã vận dụng tốt chức năng nào dưới đây của thị trường? 

A. Giá cả giảm thì tăng tiêu dùng. B. Giá cả tăng thì giảm tiêu dùng. 

C. Kích thích hoặc hạn chế sản xuất. D. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng. 

Câu 28: Hai bạn D và L đến siêu thị để mua hàng, tại đây các bạn thấy bất kỳ hàng hóa 

nào cũng được in giá lên bao bì sản phẩm như: 4.500đ/ hộp sữa, 8000đ/1 cuốn vở, 30.000đ/1 

suất cơm. Việc in giá công khai như vậy là biểu hiện chức năng nào của tiền tệ? 

A. Chức năng cất trữ B. Chức năng thanh toán. 

C. Thước đo giá trị D. Chức năng lưu thông. 

Câu 29: Bạn N học xong lớp 12, tham gia sản xuất hàng mây tre đan để bán, nhưng em 

không biết nên sản xuất hàng hóa với số lượng và giá cả như thế nào. Vậy số lượng hàng hoá 

và giá cả của hàng hoá do nhân tố nào quyết định? 

A. Thị trường. B. Người làm dịch vụ. 

C. Người sản xuất. D. Nhà nước. 



Câu 30: Do giá trái cây ở miền Bắc tăng cao và bán chạy nên ông H đã quyết định đưa 

các loại trái cây từ miền Nam ra miền Bắc để bán nhằm thu nhiều lợi nhuận. Vậy hiện tượng 

này thể hiện tác động nào của quy luật giá trị ? 

A. Điều tiết sản xuất và điều tiết lưu thông. 

B. Điều chỉnh sản xuất và phân phối lại hàng hóa . 

C. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất. 

D. Kích thích lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động. 

Câu 31: Để sản xuất ra một con dao cắt lúa, ông A phải mất thời gian lao động cá biệt 

là 3 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất con dao là 2 giờ. Trong 

trường hợp này, việc sản xuất của ông A sẽ 

A. thua lỗ.                      B. có thể bù đắp được chi phí.     C. hoà vốn.          D. thu được 

lợi nhuận. 

Câu 32: Trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa xảy ra tại địa phương Q, các đàn lợn nhiễm 

bệnh đã được tiêu hủy. Tuy nhiên vì mục tiêu lợi nhuận, H và D đã cấu kết với nhau để mua 

lợn bệnh về làm xúc xích rồi bán với giá rẻ ra thị trường. Hành vi của H và D là biểu hiện nào 

của cạnh tranh không lành mạnh. 

A. Sử dụng thủ đoạn phi pháp. B. Giành giật khách hàng     C. Đầu cơ tích trữ .D. 

Gian lận thuế. 

Câu 33: Công ty Hoàng Long chuyên sản xuất đồ gốm, hiện công ty đang bày bán 1200 

sản phẩm ở cửa hàng, 700 sản phẩm đang ở trong kho. Cung về mặt hàng gốm của công ty 

Hoàng Long là 

A. 700 sản phẩm  B. 1200 sản phẩm    C. 1900 sản phẩm

  D. 3100 sản phẩm 

Câu 34: Nhà máy X thường xuyên tổ chức cho công nhân học tập, đào tạo theo quy 

trình sản xuất hiện đại dưới sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài. Đồng thời chăm lo đến 

đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Việc làm này của nhà máy A đã đề cao vai trò 

của yếu tố nào dưới đây của quá trình sản xuất? 

A. Sức lao động. B. Đối tượng lao động.   C. Tư liệu lao động.

 D. Kế hoạch lao động. 

Câu 35: Gia đình ông N thuộc hộ nghèo cư trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, được 

nhà nước cho vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Sau khi nhận tiền ông N dùng tiền 

đó để sửa lại nhà và mua xe máy cho con đi học lớp 11 ở dưới trường huyện. Trong trường hợp 

này ông N đã thực hiện chưa tốt nội dung nào dưới đây về phát triển kinh tế? 

A. Lập kế hoạch kinh doanh. B. Giáo dục và đào tạo. 

C. Bảo vệ tài nguyên môi trường. D. Phát triển kinh tế gia đình. 

Câu 36: Sau khi nhận tiền thưởng của công ty cuối năm, anh D dùng toàn bộ số tiền đó 

để mua sắm các vận dụng cần thiết cho gia đình chuẩn bị đón tết. Do chưa xây dựng gia đình 

nền cô T dùng tiền thưởng để cùng bạn bè đi du lịch tại Phú Quốc. Chị Y dùng tiền đó để sửa 

lại nhà của mình, còn chị L thì dùng tiền thưởng để gửi tiết kiệm. Trong trường hợp trên tiền 

thưởng của những ai đã thực hiện chức năng thanh toán 

A. Anh D, chị Y và cô T. B. Chị L và chị Y. 

C. Chị Y và cô T. D. Anh D, cô T. 

Câu 37: Sau khi đầu tư vào sản xuất hải sản chế biến sẵn, anh D mang hàng hoá của 

mình đi khảo sát, thăm dò ý kiến người tiêu dùng. Sau gần một tuần tiếp thị sản phẩm, anh D 

tổng hợp thấy khách hàng đánh giá cao ưu điểm của hàng hóa như: Mẫu mà đẹp, chất lượng 

đảm bảo, hợp khẩu vị với người tiêu dùng. Còn hạn chế là giá thành sản phẩm cao so với các 

mặt hàng cùng loại. Nhận xét xét nào đã đề cập đến thuộc tính giá trị của hàng hóa 

A. Mẫu mã đẹp. B. Hợp khẩu vị người tiêu dùng. 

C. Giá thành cao. D. Chất lượng đảm bảo. 



Câu 38: Do ảnh hưởng của dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên hãng xe ô tô 

TOYOTA quyết định tạm dừng sản xuất các sản phẩm xe hơi, chuyển một phần phân xưởng 

sang sản xuất máy trợ thở để kịp phân phối cho các nước chống dịch là sự vận dụng tác dụng 

nào của quy luật giá trị 

A. Kích thích lực lượng sản xuất B. Điều tiết lưu thông. 

C. Nguyên tắc ngang giá D. Điều tiết sản xuất 

Câu 39: Được anh M cung cấp hồ sơ nên chị L đã tiếp cận được một số bí quyết kinh 

doanh từ công ty Z, rồi hợp thức hóa giấy tờ cùng anh Y mở cơ sở sản xuất riêng mang tên 

mình. Do không phải chi trả các khoản tiền liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, nên hàng 

hóa của chị L có giá rẻ hơn nhiều so với anh Z, nên chỉ trong một thời gian ngắn hàng hóa do 

công ty Z làm ra không thể tiêu thụ được và phải tuyên bố phá sản. Những ai dưới đây đã có 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

A. Anh M và chị L.  B. Anh M và anh Z. 

C. Anh Z và chị L .  D. Chị L và anh Y. 

Câu 40: Hiệp hội các nhà sản xuất chăn ga gối đệm dự báo nhu cầu của người tiêu dùng 

tăng cao. Và khuyến nghị các cơ sở sản xuất cần đẩy mạnh sản xuất trước nhiều tháng. Tuy 

nhiên khi bước vào mùa đông, do sự biến đổi của thời tiết, nhiệt độ tăng cao, cả mùa đông chỉ 

có một vài đợt rét nhỏ nên nhu cầu các sản phẩm mùa đông rất hạn chế, các nhà sản xuất tồn 

kho nhiều. Hiện tượng này phản ánh quan hệ cung cầu như thế nào? 

A. Cung tăng, cầu giảm, giá giảm. B. Cung giảm, cầu tăng, giá tăng. 

C. Cung tăng, cầu tăng, giá tăng. D. Cung giảm, cầu giảm, giá giảm. 

 

Đề kham khảo 2 

Câu 1: Hoạt động có mục đích, có ý thức của con người làm biến đổi những yếu tố của 

tự nhiên tạo ra sản phẩm để phục vụ nhu cầu của con người là nội dung của khái niệm nào 

dưới đây? 

A. tác động. B. sản xuất. C. lao động. D. hoạt động. 

Câu 2: Sản xuất của cải vật chất giữ vai trò nào sau đây đến mọi hoạt động của xã hội? 

A. Quan trọng. B. Quyết định. C. Cần thiết. D. Trung tâm. 

Câu 3: Đối với mỗi cá nhân phát triển kinh tế tạo điều kiện cho mỗi người có việc làm 

và 

A. củng cố quốc phòng. B. thu nhập ổn định. 

C. ổn định chính trị. D. phát triển bền vững. 

Câu 4: Sản phẩm của lao động chỉ mang hình thái hàng hoá khi nó là đối tượng 

A. được xã hội thừa nhận. B. mua – bán trên thị trường. 

C. có giá trị sử dụng. D. được đưa ra để bán trên thị trường. 

Câu 5: Công dụng của sản phẩm làm cho hàng hoá có 

A. giá trị trên thị trường. B. giá trị sử dụng. 

C. giá trị. D. giá trị trao đổi. 

Câu 6: Một trong những tác động tích cực của quy luật giá trị trong sản xuất và lưu 

thông hàng hóa là kích thích lực lượng sản xuất phát triển và 

A. san bằng mọi lợi nhuận. B. duy trì kinh tế tự cấp. 

C. nâng cao tỉ lệ lạm phát. D. tăng năng suất lao động. 

Câu 7: Tiền được dùng để chi trả sau khi giao dịch, mua bán. Khi đó tiền thực hiện 

chức năng gì dưới đây? 

A. Phương tiện thanh toán B. Phương tiện cất trữ 

C. Thước đo giá trị D. Phương tiện lưu thông 

Câu 8: 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 xuất lao động tăng. 



C. Người tiêu dùng mua được hàng hóa rẻ. 

D. Người sản xuất có thể sản xuất nhiều loại hàng hóa. 

Câu 9: Giá cả của hàng hóa trên thị trường biểu hiện 

A. luôn xoay quanh giá trị. B. luôn cao hơn giá trị. 

C. luôn ăn khớp với giá trị. D. luôn thấp hơn giá trị. 

Câu 10: Cạnh tranh có vai trò nào sau đây trong sản xuất và lưu thông hàng hoá? 

A. Cơ sở sản xuất hàng hoá. B. Một đòn bẩy kinh tế. 

C. Nền tảng của sản xuất hàng hoá. D. Một động lực kinh tế. 

Câu 11: Khi cung lớn hơn cầu hoặc cung nhỏ hơn cầu đều ảnh hưởng 

A. đến giá cả thị trường. B. đến lưu thông hàng hoá. 

C. đến quy mô thị trường. D. tiêu cực đến người tiêu dùng. 

Câu 12: Khi trên thị trường giá cả giảm thì xảy ra trường hợp nào sau đây? 

A. Cung tăng, cầu giảm. B. Cung giảm, cầu tăng. 

C. Cung và cầu giảm. D. Cung và cầu tăng. 

Câu 13: Hệ thống bình chứa của sản xuất thuộc yếu tố cơ bản nào dưới đây của quá 

trình sản xuất? 

A. Công cụ lao động. B. Nguyên vật liệu nhân tạo. 

C. Tư liệu lao động. D. Đối tượng lao động. 

Câu 14: Với người thợ xây, đâu là công cụ lao động? 

A. Gạch, ngói. B. Xà gồ. 

C. Thước, bay, bàn chà. D. Tôn lợp nhà. 

Câu 15: Người lao đôṇg với tư liêụ sản xuất kết hơp̣ thành 

A. phương thức sản xuất. B. tư liệu sản xuất. 

C. quá trình sản xuất. D. lực lượng sản xuất. 

Câu 16: Giá trị của hàng hóa được biểu hiện thông qua yếu tố nào dưới đây? 

A. Giá trị sử dụng của hàng hóa. B. Giá trị trao đổi. 

C. Giá trị số lượng, chất lượng. D. Lao động xã hội của người sản xuất. 

Câu 17: Một trong những chức năng của thị trường là chức năng 

A. đánh giá hàng hóa. B. trao đổi hàng hóa. 

C. thực hiện hàng hóa. D. điều tiết hàng hóa. 

Câu 18: Trong nền kinh tế hàng hoá, giá trị của hàng hoá chỉ được tính đến khi hàng 

hoá đó 

A. đã được sản xuất ra. B. được đem ra trao đổi. 

C. đã được bán cho người mua. D. được đem ra tiêu dùng. 

Câu 19: Muốn cho giá tri ̣cá biêṭ của hàng hóa thấp hơn giá tri ̣ xa ̃hôị của hàng hóa, đòi 

hỏi người sản xuất phải 

A. vay vốn ưu đãi. B. nâng cao năng suất lao đôṇg. 

C. đào tạo gián điệp kinh tế. D. sản xuất một loại hàng hóa. 

Câu 20: Sản xuất và lưu thông hàng hóa phải dựa trên cơ sở nào ? 

A. Thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất ra hàng hóa 

B. Thời gian lao động cá biệt để sản xuất ra hàng hóa 

C. Thời gian cần thiết để sản xuất ra hàng hóa 

D. Chi phí để sản xuất ra hàng hóa 

Câu 21: Nội dung nào dưới đây không phải là mục đích của cạnh tranh? 

A. Khai thác ưu thế về khoa học và công nghệ. 

B. Khai thác thị trường, nơi đầu tư, các hợp đồng. 

C. Khai thác nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất khác. 

D. Khai thác tối đa mọi tiềm năng sáng tạo của con người. 

Câu 22: Khi nhu cầu của người tiêu dùng về mặt hàng nào đó tăng cao thì người sản 

xuất sẽ làm theo phương án nào dưới đây? 



A. Giữ nguyên quy mô sản xuất B. Tái cơ cấu sản xuất 

C. Mở rộng sản xuất D. Thu hẹp sản xuất 

Câu 23: Giả sử cung về ô tô trên thì trường là 30.000 chiếc, cầu về mặt hàng này là 

20.000 chiếc, giá cả của mặt hàng này trên thị trường sẽ 

A. Giảm B. Tăng C. Tăng mạnh D. ổn định 

Câu 24: Vận dụng quan hệ cung – cầu để lí giải tại sao có tình trạng “cháy vé” trong 

một buổi ca nhạc có nhiều ca sĩ nổi tiếng biểu diễn? 

A. Do cung < cầu B. Do cung = cầu 

C. Do cung, cầu rối loạn D. Do cung > cầu 

Câu 25: Để khôi phục sản xuất sau khi dịch bệnh lắng xuống, công ty A lên kế hoạch 

về việc nhập nguyên liệu như sắt thép, nguyên vật liệu như ..Những nguyên vật liệu đầu vào 

mà công ty nhập là đề cập đến yếu tố nào dưới đây của quá trình sản xuất 

A. Công cụ lao động. B. Đối tượng lao động 

C. Hệ thống bình chứa. D. Kết cấu hạ tầng. 

Câu 26: Công ty A thường xuyên đổi mới kỹ thuật, trang thiết bị máy móc mới hiện đại 

vào quá trình sản xuất làm cho năng xuất và chất lượng sản phẩm ngày càng tăng cao. Việc 

làm của công ty A đã tập trung vào cải tiến yếu tố nào dưới đây của quá trình sản xuất? 

A. Quy trình quản lí. B. Đối tượng lao động. 

C. Tư liệu lao động. D. Đào tạo nguồn nhân lực. 

Câu 27: Anh M trồng lúa bán nhưng thua lỗ vì anh bị thương lái ép giá. Anh M bàn với 

vợ là vụ mùa tới anh sẽ chỉ trồng một ít lúa và sẽ trồng nhiều dưa hấu để đáp ứng thị trường 

Tết và ngày lễ. Quyết định của anh M đã vận dụng tốt chức năng nào dưới đây của thị trường? 

A. Giá cả giảm thì tăng tiêu dùng. B. Giá cả tăng thì giảm tiêu dùng. 

C. Kích thích hoặc hạn chế sản xuất. D. Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng. 

Câu 28: Hai bạn D và L đến siêu thị để mua hàng, tại đây các bạn thấy bất kỳ hàng hóa 

nào cũng được in giá lên bao bì sản phẩm như: 4.500đ/ hộp sữa, 8000đ/1 cuốn vở, 30.000đ/1 

suất cơm. Việc in giá công khai như vậy là biểu hiện chức năng nào của tiền tệ? 

A. Chức năng cất trữ B. Chức năng thanh toán.    

C. Thước đo giá trị D. Chức năng lưu thông. 

Câu 29: Bạn N học xong lớp 12, tham gia sản xuất hàng mây tre đan để bán, nhưng em 

không biết nên sản xuất hàng hóa với số lượng và giá cả như thế nào. Vậy số lượng hàng hoá 

và giá cả của hàng hoá do nhân tố nào quyết định? 

A. Thị trường. B. Người làm dịch vụ. 

C. Người sản xuất. D. Nhà nước. 

Câu 30: Do giá trái cây ở miền Bắc tăng cao và bán chạy nên ông H đã quyết định đưa 

các loại trái cây từ miền Nam ra miền Bắc để bán nhằm thu nhiều lợi nhuận. Vậy hiện tượng 

này thể hiện tác động nào của quy luật giá trị ? 

A. Điều tiết sản xuất và điều tiết lưu thông. 

B. Điều chỉnh sản xuất và phân phối lại hàng hóa . 

C. Phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất. 

D. Kích thích lực lượng sản xuất, tăng năng suất lao động. 

Câu 31: Để sản xuất ra một con dao cắt lúa, ông A phải mất thời gian lao động cá biệt 

là 3 giờ, trong khi thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất con dao là 2 giờ. Trong 

trường hợp này, việc sản xuất của ông A sẽ 

A. thua lỗ.                       B. có thể bù đắp được chi phí.      

C. hoà vốn. D. thu được lợi nhuận. 

Câu 32: Trong đợt dịch tả lợn châu Phi vừa xảy ra tại địa phương Q, các đàn lợn nhiễm 

bệnh đã được tiêu hủy. Tuy nhiên vì mục tiêu lợi nhuận, H và D đã cấu kết với nhau để mua 

lợn bệnh về làm xúc xích rồi bán với giá rẻ ra thị trường. Hành vi của H và D là biểu hiện nào 

của cạnh tranh không lành mạnh. 



A. Sử dụng thủ đoạn phi pháp.  B. Giành giật khách hàng      

C. Đầu cơ tích trữ .   D. Gian lận thuế. 

Câu 33: Công ty Hoàng Long chuyên sản xuất đồ gốm, hiện công ty đang bày bán 1200 

sản phẩm ở cửa hàng, 700 sản phẩm đang ở trong kho. Cung về mặt hàng gốm của công ty 

Hoàng Long là 

A. 700 sản phẩm  B. 1200 sản phẩm     

C. 1900 sản phẩm  D. 3100 sản phẩm 

Câu 34: Nhà máy X thường xuyên tổ chức cho công nhân học tập, đào tạo theo quy 

trình sản xuất hiện đại dưới sự hướng dẫn của chuyên gia nước ngoài. Đồng thời chăm lo đến 

đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Việc làm này của nhà máy A đã đề cao vai trò 

của yếu tố nào dưới đây của quá trình sản xuất? 

A. Sức lao động. B. Đối tượng lao động.    

C. Tư liệu lao động. D. Kế hoạch lao động. 

Câu 35: Gia đình ông N thuộc hộ nghèo cư trú tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, được 

nhà nước cho vay vốn với lãi suất thấp để phát triển kinh tế. Sau khi nhận tiền ông N dùng tiền 

đó để sửa lại nhà và mua xe máy cho con đi học lớp 11 ở dưới trường huyện. Trong trường hợp 

này ông N đã thực hiện chưa tốt nội dung nào dưới đây về phát triển kinh tế? 

A. Lập kế hoạch kinh doanh. B. Giáo dục và đào tạo. 

C. Bảo vệ tài nguyên môi trường. D. Phát triển kinh tế gia đình. 

Câu 36: Sau khi nhận tiền thưởng của công ty cuối năm, anh D dùng toàn bộ số tiền đó 

để mua sắm các vận dụng cần thiết cho gia đình chuẩn bị đón tết. Do chưa xây dựng gia đình 

nền cô T dùng tiền thưởng để cùng bạn bè đi du lịch tại Phú Quốc. Chị Y dùng tiền đó để sửa 

lại nhà của mình, còn chị L thì dùng tiền thưởng để gửi tiết kiệm. Trong trường hợp trên tiền 

thưởng của những ai đã thực hiện chức năng thanh toán 

A. Anh D, chị Y và cô T. B. Chị L và chị Y. 

C. Chị Y và cô T. D. Anh D, cô T. 

Câu 37: Sau khi đầu tư vào sản xuất hải sản chế biến sẵn, anh D mang hàng hoá của 

mình đi khảo sát, thăm dò ý kiến người tiêu dùng. Sau gần một tuần tiếp thị sản phẩm, anh D 

tổng hợp thấy khách hàng đánh giá cao ưu điểm của hàng hóa như: Mẫu mà đẹp, chất lượng 

đảm bảo, hợp khẩu vị với người tiêu dùng. Còn hạn chế là giá thành sản phẩm cao so với các 

mặt hàng cùng loại. Nhận xét xét nào đã đề cập đến thuộc tính giá trị của hàng hóa 

A. Mẫu mã đẹp. B. Hợp khẩu vị người tiêu dùng. 

C. Giá thành cao. D. Chất lượng đảm bảo. 

Câu 38: Do ảnh hưởng của dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, nên hãng xe ô tô 

TOYOTA quyết định tạm dừng sản xuất các sản phẩm xe hơi, chuyển một phần phân xưởng 

sang sản xuất máy trợ thở để kịp phân phối cho các nước chống dịch là sự vận dụng tác dụng 

nào của quy luật giá trị 

A. Kích thích lực lượng sản xuất B. Điều tiết lưu thông. 

C. Nguyên tắc ngang giá D. Điều tiết sản xuất 

Câu 39: Được anh M cung cấp hồ sơ nên chị L đã tiếp cận được một số bí quyết kinh 

doanh từ công ty Z, rồi hợp thức hóa giấy tờ cùng anh Y mở cơ sở sản xuất riêng mang tên 

mình. Do không phải chi trả các khoản tiền liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp, nên hàng 

hóa của chị L có giá rẻ hơn nhiều so với anh Z, nên chỉ trong một thời gian ngắn hàng hóa do 

công ty Z làm ra không thể tiêu thụ được và phải tuyên bố phá sản. Những ai dưới đây đã có 

hành vi cạnh tranh không lành mạnh. 

A. Anh M và chị L. B. Anh M và anh Z. 

C. Anh Z và chị L . D. Chị L và anh Y. 

Câu 40: Hiệp hội các nhà sản xuất chăn ga gối đệm dự báo nhu cầu của người tiêu dùng 

tăng cao. Và khuyến nghị các cơ sở sản xuất cần đẩy mạnh sản xuất trước nhiều tháng. Tuy 

nhiên khi bước vào mùa đông, do sự biến đổi của thời tiết, nhiệt độ tăng cao, cả mùa đông chỉ 



có một vài đợt rét nhỏ nên nhu cầu các sản phẩm mùa đông rất hạn chế, các nhà sản xuất tồn 

kho nhiều. Hiện tượng này phản ánh quan hệ cung cầu như thế nào? 

A. Cung tăng, cầu giảm, giá giảm. B. Cung giảm, cầu tăng, giá tăng. 

C. Cung tăng, cầu tăng, giá tăng. D. Cung giảm, cầu giảm, giá giảm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


