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Thời gian làm bài: 45 phút
(Không kể thời gian phát đề)

Họ và tên học sinh: ……………………………………………………… Lớp: ………. Mã số: ………
Câu 1 (2.0 điểm)
a. Trường hợp nào bệnh ở vật nuôi có thể phát sinh, phát triển thành dịch lớn?
b. Cần chú ý điều gì khi sử dụng vac xin nhược độc?
c. Vac xin sản xuất bằng công nghệ gen có ưu điểm gì khác so với vac xin sản xuất theo phương
pháp truyền thống?
d. Liệt kê 4 loại nông sản chứa nhiều chất đạm.
Câu 2 (1.0 điểm)
a. Nêu ngắn gọn khái niệm về kinh doanh.
b. Kể tên các loại hình doanh nghiệp.
Câu 3 (4.0 điểm)
a. Nêu đặc điểm cơ bản của kinh doanh hộ gia đình.
b. Liệt kê những khó khăn của doanh nghiệp nhỏ.
c. Em hãy kể tên các lĩnh vực kinh doanh mà em biết ngoài đời sống, phù hợp với doanh nghiệp
nhỏ?
d. Cửa hàng phở của gia đình Na ở gần trường học mỗi ngày bán được 250 tô phở. Do cuối tháng
Năm, học sinh bắt đầu được nghỉ hè, số lượng khách hàng sẽ giảm nên mẹ của Na dự đoán số tô
phở bán ra sẽ giảm khoảng 30%. Em hãy xác định kế hoạch bán phở mỗi ngày của cửa hàng phở
nhà Na trong giai đoạn học sinh nghỉ hè?
Câu 4 (2.0 điểm)
a. Thế nào là lĩnh vực kinh doanh phù hợp?
b. Giả sử gia đình em ở gần khu chung cư, em định mở một cửa hàng kinh doanh, em sẽ chọn lĩnh
vực kinh doanh nào? Loại hàng hóa, dịch vụ gì để kinh doanh? Giải thích.
Câu 5 (1.0 điểm)
❖ Tình huống: Bạn K mở cửa hàng thời trang trẻ.
Bạn K có khả năng giao tiếp tốt, trung thực, sống có trách nhiệm theo như nhận xét của bạn bè
trong lớp. Sau khi tốt nghiệpTHPT, K trúng tuyển vào ngành quản trị kinh doanh của trường Đại
học kinh tế. Vào năm thứ hai đại học, bạn K muốn trải nghiệm việc kinh doanh. Với khoản tiền
tiết kiệm được cộng với sự hỗ trợ vốn của gia đình, bạn mở cửa hàng kinh doanh thời trang trẻ
trên Shopee, bán chủ yếu cho các bạn sinh viên. Sau khi trừ các khoản chi phí, hàng tháng thu
nhập của K khoảng từ 4 triệu đến 5 triệu đồng.
❖ Giải quyết tình huống:
a. Theo em bạn K lựa chọn cơ hội kinh doanh có phù hợp với khả năng hay không?
b. Bạn K kinh doanh có hiệu quả không? Vì sao?
-------Hết------
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Câu
Câu 1
(2.0 điểm)

Lời giải (cần vắn tắt – rõ các bước được điểm)

a. Khi hội tụ đủ 3 yếu tố:
• Mang trùng: môi trường có mầm bệnh, cơ thể vật
nuôi mang mầm bệnh nhưng chưa phát bệnh.
• Nhiễm bẩn: môi trường thuận lợi cho mầm bệnh
phát sinh, phát triển.
• Stress: Vật nuôi không được chăm sóc, quản lí tốt,
không đươch cung cấp đầy đủ chất đinh dưỡng và
không được tiêm vac xin phòng bệnh.
b. Lưu ý khi sử dụng vac xin nhược độc: cần cẩn thận để
tránh mầm bệnh thoát ra ngoài môi trường, hồi lại độc
lực/ Bảo quản trong điều kiện lạnh.
c. Có ưu điểm:
• Sử dụng an toàn vì không có sự tồn tại của mầm
bệnh.
• Không cần bảo quản nghiêm ngặt nên tiết kiệm chi
phí bảo quản.
d. Thịt bò, cá, cua, đậu nành, ..
Câu 2
a. Kinh doanh là việc thực hiện các công việc mà pháp
(1.0 điểm)
luật cho phép nhằm thu lợi nhuận, chúng bao gồm: sản
xuất, thương mại và dịch vụ.
b. Các loại hình doanh nghiệp:
• DN tư nhân.
• DN nhà nước.
• Công ty.
Câu 3
a. Có 4 đặc điểm cơ bản:
(4.0 điểm)
• Loại hình kinh doanh nhỏ, thuộc sở hữu tư nhân.
Cá nhân làm chủ, chịu trách nhiệm mọi hoạt động
kinh doanh.
• Quy mô nhỏ.
• Công nghệ kinh doanh đơn giản.
• Lao động thường là thân nhân trong gia đình.
b. Khó khăn:
• Vốn ít, khó đầu tư đồng bộ.
• Thường thiếu thông tin thị trường.
• Trình độ lao động thấp.
• Trình độ quản lí thiếu chuyên nghiệp.
c. Các lĩnh vực phù hợp với doanh nghiệp nhỏ:
• Lĩnh vực thương mại: kinh doanh tạp hóa, thực
phẩm, mỹ phẩm …
• Lĩnh vực dịch vụ: kinh doanh phở; sửa chữa xe
máy, ô tô; spa; cắt tóc, …
d. Kế hoạch kinh doanh phở cho ngày mai của gia đình
Na:
Số tô phở giảm do cuối tháng Năm học sinh nghỉ hè:
250 tô phở x 30% = 75 (tô phở)
Kế hoạch bán phở mỗi ngày trong giai đoạn HS nghỉ hè
là:
250 tô phở - 75 tô phở = 175 (tô phở).

Điểm
0.5

Lưu ý khi chấm
- Học sinh có thể trả lời
theo cách khác.
- Trả lời sai từ 1 ý đến 2
ý trừ 0.25 điểm.

0.5

0.5

0.5

- HS có thể cho VD
khác tương tự.

0.5

- Học sinh có trả lời theo
cách khác.

0.5
- Trả lời sai từ 1 ý đến 2
ý trừ 0.25 điểm.
1.0

- Trả lời thiếu từ 1 ý trừ
0.25 điểm.

1.0

- Trả lời thiếu từ 1 ý trừ
0.25 điểm.

1.0

- Học sinh có thể trả lời
thêm lĩnh vực sản xuất
và cho VD khác

1.0

- Học sinh có thể tính
toán theo cách khác.
- Thiếu lời giải trừ 0.25
điểm.
- Chỉ ghi kết quả mà
không có đặt phép tính
trừ 0.25 điểm.

Câu 4
a. Lĩnh vực kinh doanh phù hợp khi đủ 3 yếu tố:
(2.0 điểm)
• Đảm bảo cho doanh nghiệp thực hiện mục đích
kinh doanh.
• Phù hợp với pháp luật.
• Không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh.
b. Gia đình em gần khu Chung cư em sẽ kinh doanh
thương mai ….hoặc dịch vụ …. Vì nơi đây dân cư tập
trung đông, thu nhập của người dân cũng cao nên nhu
cầu trao đổi, sử dụng hàng hóa, dịch vụ nhiều.
Câu 5
Giải quyết tình huống:
(1.0 điểm) a. K lựa chọn cơ hội kinh doanh phù hợp với khả năng.
b. K kinh doanh hiệu quả vì thu nhập hàng tháng của K
khoảng từ 4 triệu đến 5 triệu đồng.

1.0

1.0

0.5

0.5

- Ghi kết quả nhưng
không có lời giải và
không đặt phép tính 0.0
điểm.
- Trả lời thiếu từ 1 ý trừ
0.25 điểm.
- Trả lời thiếu từ 2 ý trừ
0.5 điểm.
- Hoặc học sinh giải
thích trên cơ sở nhu cầu
khách hàng hoặc nơi đó
tập trung đông dân cư.

