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A. NỘI DUNG 

QUY LUẬT GIÁ TRỊ TRONG SẢN XUẤT VÀ LƢU THÔNG HÀNG HÓA 

1. Nội dung của quy luật giá trị 

- SX và lƣu thông hàng hoá phải dựa trên cơ sở TGLĐXHCT 

- Giá trị xã hội của hàng hoá = Giá trị tƣ liệu sản xuất + Giá trị sức lao động + lãi. 

2. Tác động của quy luật giá trị. 

a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hoá. 

- Giá cả > giá trị  thì bán chạy có lãi và mở rộng sản xuất. 

- Giá cả < giá trị  thì lỗ vốn tức thu hẹp SX hoặc không san xuất hoặc chuyển sang 

nghề khác 

- Giá cả = giá trị có thể tiếp tục sản xuất 

b. Kích thích LLSX phát triển và NSLĐ tăng lên. 

NSLĐ tăng thì lợi nhuận tăng từ đó cải tiến kĩ thuật, nâng cao tay nghề, sử dụng 

thành tựu KHKT 

c. Phân hoá giầu – nghèo giữa những người SX H
2
. 

Quy luật giá trị có tác dụng bình tuyển, đánh giá ngƣời sản xuất. 

3. Vận dụng quy luật giá trị 

a. Về phía Nhà nước 

- Đổi mới nề kinh tế thông qua xây dựng và phát triển mô hình KTTT định hƣớng 

XHCN. 

- Ban hành và sử dụng pháp luật, các chính sách KT để phát triển SX và lƣu thông 

hàng hoá từ đó nâng cao đời sống nhân dân. 



- Thực thi chính sách xã hội và sử dụng thực lực kinh tế của Nhà nƣớc để điều tiết 

thị trƣờng nhằm hạn chế phân hoá giàu nghèo cũng nhƣ tiêu cực của xã hội. 

b. Về phía công dân 

- Điều chỉnh, chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu mặt hàng, ngành sao cho phù 

hợp với nhu cầu trong và ngoài nƣớc. 

- Đổi mới KT-CN, hợp lí hoá SX, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lƣợng hàng 

hoá… 

CẠNH TRANH TRONG SẢN XUẤT VÀ LƢU THÔNG HÀNG HÓA 

1. Cạnh tranh và nguyên nhân dẫn đến cạnh tranh. 

 KN: là sự ganh đua về KT giữa những chủ thể trong nền SX H
2
 nhằm giành giật 

những ĐK thuận lợi trong SX, tiêu thụ hoặc tiêu thụ H
2
. 

2. Mục đích của CT và các loại cạnh tranh. 

Mục đích của cạnh tranh: Nhằm giành lợi nhuận về mình nhiều hơn ngƣời khác. 

3. Tính hai mặt của cạnh tranh. 

a. Mặt tích cực của cạnh tranh. 

- Kích thích LLSX, KHCN, NSLĐ 

- Khai thác tốt các nguồn lực 

- Thúc đẩy tăng trƣởng KT 

b. Mặt hạn chế của cạnh tranh. 

- Làm cho môi trƣờng suy thoái và mất cân bằng nghiêm trọng 

- Sử dụng thủ đoạn phi pháp, bất lƣơng 

- Gây rối loạn thị trƣờng 

 

 



CUNG CẦU TRONG SẢN XUẤT VÀ LƢU THÔNG HÀNG HÓA 

1. Khái niệm Cung - Cầu 

      Mục đích của SX  là để tiêu dùng và bán 

a. Khái niệm Cầu                      

là H
2
, dịch vụ mà ngƣời tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tƣơng ứng 

với giá cả và thu nhập xác định. 

b. Khái niệm Cung  

Là tổng khối lƣợng H
2
, DV mà ngƣời SX sẽ sản xuất và sẽ bán ra trong một thời kì 

nhất định tƣơng ứng với giá cả, khả năng SX và chi phí SX xác định. 

2. Mối quan hệ Cung - Cầu trong SX và lưu thông hàng hoá 

Nội dung của quan hệ Cung – Cầu 

- Cung – Cầu tác động lẫn nhau 

- Cung – Cầu ảnh hƣởng đến giá cả thị trƣờng 

- Giá cả ảnh hƣởng đến Cung – Cầu 

3. Vận dụng quan hệ Cung- Cầu 

- Đối với nhà nước 

+ Khi cung < cầu do khách quan, điều tiết bằng cách sử dụng lực lƣợng dự trữ để 

giảm giá và tăng cung 

+ Khi cung < cầu do tự phát, đầu cơ, tích trữ thì điều tiết băng cách xử lí VPPL, sử 

dụng lực lƣợng dự trữ quốc gia để tăng cung 

+ Khi  cung > cầu quá nhiều thì phải kích cầu nhƣ tăng lƣơng, tăng đầu tƣ…để 

tăng cầu 

- Đối với người SX - KD 

        + Cung > Cầu thì thu hẹp SX-KD 



        + Cung < Cầu thì mở rộng SX-KD 

- Đối với người tiêu dùng 

        + Cung < Cầu thì giảm mua 

        + Cung > Cầu thì tăng mua 

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA 

1. Khái niệm: CNH – HDDH là quá trình chuyển đổi căn bản, toàn diện các hoạt 

động kinh tế và quản lí kinh tế - xã hội từ sử dụng sức lao động thủ công  sang sử 

dụng một cách phổ biến  sức lao động cùng với công nghệ tiên tiến, hiện đại. 

2. Nội dung: 

- Phát triển mạnh mẽ lực lƣợng SX. 

- Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lí và hiện đại. 

- Củng cố và tăng cƣờng địa vị chủ đạo  của QHSX XHCN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. ĐỀ THAM KHẢO 

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN 

 

A. TRẮC NGHIỆM 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I  

MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 

 

 

Câu 1: Thành tựu nổi bật của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật làn thứ nhất là gì? 

A. Máy tính. B. Xe lửa. C. Máy hơi nƣớc. D. Điện. 

Câu 2: Trong TKQĐ lên CNXH ở nƣớc ta tồn tại nền k.tế nhiều TP là vì: 

    A. Để giải quyết việc làm cho ngƣời lao động  

    B. Khai thác mọi tiềm năng sẵn có của đất nƣớc 

    C. Kinh tế NN và k.tế tập thể còn yếu.  

D. Nƣớc ta là một nƣớc nông nghiệp lạc hậu  

Câu 3: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ nhất ứng với qúa trình nào sau 

đây? 

A. Công  nghiệp hoá. B. Tự động hoá. 

C. Hiện đại hoá. D. Công nghiệp hoá - hiện đại 

Câu 4: Cung và giá cả có mối quan hệ nhƣ thế nào? 

A. Giá cao thì cung giảm. 

B. Giá thấp thì cung tăng. 

C. Giá biến động nhƣng cung không biến động. 

D. Giá cao thì cung tăng. 

Câu 5: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ hai ứng với qúa trình nào sau 

đây? 



A. Hiện đại hoá. B. Tự động hoá. 

C. Công  nghiệp hoá. D. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 

Câu 6: Khi là ngƣời bán hàng trên thị thị trƣờng, để có lợi, em chọn trƣờng hợp 

nào sau đây: 

A. cung = cầu. B. cung < cầu. 

C. cung > hoặc =  cầu D. cung > cầu. 

Câu 7: Nội dung nào sau đây không phải là nội dung cơ bản cơ bản của công 

nghiệp hoá, hiện đại hoá là gì? 

A. Phát triển mạnh mẽ lực lƣợng sản xuất. 

B. Phát triển mọi mặt đời sống ngƣời dân. 

C. Củng cố và tăng cƣờng địa vị chủ đạo của QHSX XHCN. 

D. Xây dựng một cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, hiệu quả. 

Câu 8: Em sẽ chọn cách nào sau đây, khi tết đã đến gần mà loại tủ lạnh gia đình 

em đang rất thích và đang cần mua, giá cá lại tăng cao đột biến. 

A. Mua ngay vì giá cả không thành vấn đề so với kinh tế nhà em. 

B. Chuyển sang mua một loại khác có chất lƣợng tƣơng ứng, giá thấp hơn. 

C. Mua ngay, đề phòng giá sẽ lên cao hơn. 

D. Chờ giá giảm sẽ mua. 

Câu 9: Đi đôi với chuyển dịch cơ cấu kinh tế phải chuyển dịch cơ cấu lao động 

theo hƣớng công nghiệp hoá, hiện đại hoá gắn với phát triển yếu tố nào sau đây? 

A. Kinh tế nông nghiệp. B. Kinh tế tri thức. 

C. Kinh tế thị trƣờng. D. Kinh tế hiện đại. 

Câu 10: Trên thực tế, sự vận động của cung, cầu diễn ra nhƣ thế nào? 

A. Cung, cầu thƣờng cân bằng. 



B. Cung, cầu thƣờng vận động không ăn khớp nhau. 

C. Cung thƣờng lớn hơn cầu. 

D. Cầu thƣờng lớn hơn cung. 

Câu 11: 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. Thị trƣờng chi phối cung cầu. B. Giá cả ảnh hƣởng đến cung cầu. 

C. Cung cầu tác động lẫn nhau. D. Cung cầu ảnh hƣởng đến giá cả. 

Câu 12: Mục đích cuối cùng của cạnh tranh là gì? 

A. Giành hợp đồng k.tế, các đơn đặt hàng. 

B. Giành ƣu thế  về khoa học công nghệ. 

C. Giành nguồn nguyên liệu và các nguồn lực sản xuất  khác. 

D. Giành nhiều lợi nhuận nhất về mình. 

Câu 13: Trong nền kinh tế hàng hoá khái niệm cầu đƣợc dùng để gọi tắt cho cụm 

từ nào? 

A. Nhu cầu của mọi ngƣời. B. Nhu cầu có khả năng thanh toán. 

C. Nhu cầu của ngƣời tiêu dùng. D. nhu cầu tiêu dùng hàng hoá. 

Câu 14: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa có tác dụng: 

A. tạo điều kiện để phát triển lực lƣợng sản xuất và tăng năng suất lao động xã 

hội. 

B. đƣa nƣớc ta ra khỏi tình trạng kém phát triển. 

C. tạo điều kiện để nƣớc ta hội nhập kinh tế quốc tế. 

D. nâng cao uy tín của nƣớc ta trên trƣờng quốc tế. 

Câu 15: Thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kỷ thuật làn thứ nhất ứng dụng 

vào lĩnh vực nào? 



A. Kinh doanh. B. Dịch vụ. C. Nông nghiệp. D. Sản xuất. 

Câu 16: Một trong những nội dung cơ bản của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở 

nƣớc ta là: 

A. Phát triển mạnh mẽ ngành công nghiệp cơ khí. 

B. Phát triển mạnh mẽ khoa học kĩ thuật. 

C. Phát triển mạnh mẽ công nghệ thông tin. 

D. Phát triển mạnh mẽ lực lƣợng sản xuất. 

Câu 17: Khi trên thị trƣờng cung nhỏ hơn cầu thì xảy ra trƣờng hợp nào sau đây? 

A. Giá cả tăng. B. Giá cả giữ nguyên. 

C. Giá cả giảm. D. Giá cả bằng giá trị. 

Câu 18: Thực chất quan hệ cung -  cầu là gì? 

A. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa cung, cầu HH và giá cả trên thị trƣờng. 

B. Là mối quan hệ tác động qua lại giữa giá cả thị trƣờng và cung, cầu hàng hóa. 

Giá cả thấp thì cung giảm, cầu tăng và ngƣợc lại. 

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

D. Là mối quan hệ tác động giữa ngƣời mua và ngƣời bán hay ngƣời sản xuất và 

ngƣời tiêu dùng đang diễn ra trên thị trƣờng để xác định giá cả và số lƣợng hàng 

hóa, dịch vụ. 

Câu 19: Quá trình chuyển đổi căn bản các hoạt động sản xuất từ sử dụng sức lao 

động thủ công sang sƣ dụng  sức lao động dựa trên sự phát triển của công nghiệp 

cơ khí là quá trình nào sau đây? 

A. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá.           B. Tự động hoá. 

C. Công  nghiệp hoá . D. Hiện đại hoá. 



Câu 20: Quá trình ứng dụng và trang bị những thành tựu khoa học công nghệ tiên 

tiến hiện đại vào quá trình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, quản lí kinh tế xã hội là 

quá trình nào sau đây? 

A. Hiện đại hoá. B. Công nghiệp hoá - hiện đại hoá. 

C. Tự động hoá. D. Công  nghiệp hoá. 

Câu 21: : Khi trên thị  trƣờng  giá cả giảm thì xảy ra trƣờng 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 23: Khái niệm cạnh tranh xuất hiện từ khi nào? 

A. Khi con ngƣời biết lao động. 

B. Khi xã hội loài ngƣời xuất hiện. 

C. Khi ngôn ngữ xuất hiện. 

D. Khi sản xuất và lƣu thông hàng hoá xuất hiện. 

Câu 24: 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 cung cầu. 

C. Quy luật giá trị. D. Quy luật kinh tế. 

Câu 25: Khi Việt Nam là thành viên của WTO thì mức độ tính chất của loại cạnh 

tranh nào diễn ra quyết liệt? 

A. Cạnh tranh trong mua bán. B. Cạnh tranh giữa các ngành. 

C. Cạnh tranh trong nội bộ ngành. D. Cạnh tranh trong nƣớc và ngoài 

nƣớc. 

Câu 26: Những yếu tố nào sau đây ảnh hƣởng đến cầu? 

A. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu. 

B. Thu nhập, tâm lý, phong tục tập quán. 



C. Giá cả, thu nhập, tâm lý, thị hiếu, phong tục tập quán. 

D. Giá cả, thu nhập. 

Câu 27: Em đồng ý với ý kiến nào sau đây 

A. Để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, nƣớc ta cần tự nghiên cứu, 

xây dựng. 

B. Để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, nƣớc ta cần nhận chuyển 

giao kĩ thuật và công nghệ hiện đại từ các nƣớc tiên tiến. 

C. Để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, nƣớc ta cần kết hợp tự 

nghiên cứu, xây dựng vừa nhận chuyển giao kỹ thuật và công nghệ hiện đại từ các 

nƣớc tiên tiến. 

D. Để xây dựng cơ sở vật chất kĩ thuật của CNXH, nƣớc ta cần đầu tƣ  cho xây 

dựng. 

Câu 28: Tại sao cơ cấu ngành kinh tế là quan trọng nhất? 

A. Vì cơ cấu ngành kinh tế là nền tảng của cơ cấu kinh tế. 

B. Vì cơ cấu ngành kinh tế là động lực của cơ cấu kinh tế. 

C. Vì cơ cấu ngành kinh tế là cốt lõi của cơ cấu kinh tế. 

D. Vì cơ cấu ngành kinh tế là tiền đề của cơ cấu kinh tế. 

B. TỰ LUẬN 

     Khi nƣớc ta là thành viên của tổ chức thƣơng mại thế giới (WTO). Theo em 

mối quan hệ cung – cầu về hàng và việc làm diễn ra nhƣ thế nào? 

 

 

 


