
 

Câu 50 
Cuối tháng 8/1789, Quốc hội Lập hiến đã thông qua bản Tuyên ngôn Nhân quyền và 

Dân quyền với khẩu hiệu nổi tiếng là: 

A)  “Tự do – Bình đẳng – Bác ái” 

B) “Tự do – Dân chủ - Bình đẳng” 

C)  “Đề cao quyền con người và khẳng định chủ quyền của nhân dân” 

D)  “Tuyên bố quyền sở hữu là quyền thiêng liêng và bất khả xâm phạm” 

Đáp án   

C©u 51 
Tháng 9/1791 ở nước Pháp Hiến pháp được thông qua, xác lập quyền thống trị của giai 

cấp tư sản dưới hình thức nào ? 

A)  Quân chủ lập hiến 

B) Quân chủ chuyên chế 

C)  Cộng hòa 

D)  Phổ thông đầu phiếu 

§¸p ¸n   

C©u 52 
Trong cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. Chính quyền của phái 

Girôngđanh được chuyển sang tay phái Giacôbanh vào thời gian nào ? 

A)  02/6/1792 

B) 31/5/1793 

C)  02/6/1793 

D)  31/5/1792 

§¸p ¸n   

C©u 53 
Tại sao nói cuộc cách mạng tư sản Pháp lại là cuộc cách mạng tư sản điển hình và triệt 

để nhất trong tất cả các cuộc cách mạng tư sản ở cuối thế kỉ XVIII ?  

A)  Vì đã hoàn thành nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản. 

B) Xóa bỏ chế độ phong kiến và Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. 

C)  Xác lập sự thống trị của giai cấp tư sản, mở đường cho CNTB phát triển ở Pháp. 

D)  Lật đổ chế độ phong kiến và những tàn dư của nó, thị trường được thống nhất. 

§¸p ¸n   

C©u 54 Năm 1815 các nước đồng minh đã đánh bại Na-pô-lê-ông ở trận nào sau đây ? 

A)  Oa-téc-lô 

B) Xa-ra-tô-ga 

C)  I-oóc-tao 

D)  Oa-téc-bô,  

§¸p ¸n   

C©u 55 Cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh bắt đầu và kết thúc trong thời gian nào sau đây ? 

A)  Từ những năm 60 (XVIII) đến những năm 40 (XIX) 

B) Từ những năm 40 (XVIII) đến những năm 60 (XIX) 

C)  Từ những năm 60 (XVII) đến những năm 40 (XIX) 

D)  Từ những năm 60 (XVIII) đến những năm 40 (XX) 

§¸p ¸n   

C©u 56 
Ai là người đã phát minh ra máy hơi nước làm cho tốc độ sản xuất và năng suất lao 

động tăng rõ rệt, làm giảm sức lao động cơ bắp của của con người ? 

A)  Giêm – Oát 

B) Ét-mơn Các-rai 

C)  Ác-crai-tơ 

D)  Crôm-tơn 



§¸p ¸n   

C©u 57 
Cuộc cách mạng công nghiệp cuối thế kỉ XVIII đến giữa thế kỉ XIX đã để lại hệ quả 

gì ? 

A)  Thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế TBCN ở các nước. 

B) Xác lập sự trưởng thành lớn mạnh, vai trò lãnh đạo của giai cấp tư sản ở các nước tư 

bản. 

C)  Đẩy mạnh sự phát triển trong ngành công - nông nghiệp ở các nước. 

D)  Hai giai cấp xã hội tư bản được hình thành tư sản công nghiệp, vô sản công nghiệp  

§¸p ¸n   

C©u 58 Quá trình thống nhất nước Đức ở giữa thế kỉ XIX diễn ra như thế nào ? 

A)  Bằng vũ lực “Từ trên xuống” và qua ba cuộc chiến tranh với các nước láng giềng. 

B) Bằng cách mạng“Từ dưới lên” và được sự tham gia ủng hộ của quần chúng nhân dân. 

C)  Bằng vũ lực “Từ trên xuống” và có sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. 

D)  Bằng vũ lực “Từ trên xuống” và không có sự tham gia của các tầng lớp nhân dân. 

§¸p ¸n   

C©u 59 
Năm 1867 Hiến pháp nước Đức được thông qua, thừa nhận quyền lực tối cao thuộc 

về………và hạn chế vai trò của…………….. ? 

A)  Vua Phổ và Quốc hội 

B) Quốc hội và Vua Phổ 

C)  Thủ tướng và Quốc hội 

D)  Quốc hội và Thủ tướng 

§¸p ¸n   

C©u 60 Đến giữa thế kỉ XIX, lãnh thổ của Mĩ gồm 30 bang và được kéo dài tới bờ biển nào ? 

A)  Đại Tây Dương 

B) Thái Bình Dương 

C)  Ấn Độ Dương 

D)  Bắc Băng Dương 

§¸p ¸n   

C©u 61 
Ứng cử viên của Đảng Cộng hòa là A-bra-ham Lin-côn trúng cử Tổng thống của nước 

Mĩ vào năm nào ? 

A)  Năm 1860 

B) Năm 1680 

C)  Năm 1890 

D)  Năm 1690 

§¸p ¸n   

C©u 62 Ngày 01/01/1863 Tổng thống Lin-côn đã kí sắc lệnh gì ? 

A)  Bãi bỏ chế độ nô lệ 

B) Cấp đất cho dân di cư ở miền Tây 

C)  Cấp đất cho dân nghèo 

D)  Xóa bỏ chế độ phân biệt chủng tộc 

§¸p ¸n   

C©u 63 
Những thành tựu về khoa học - kĩ thuật cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX trong các lĩnh 

vực nào ? 

A)  Vật lí, Hóa học, Sinh học và được áp dụng trong sản xuất 

B) Khoa học công nghê, Hóa học, Sinh học và được áp dụng trong sản xuất 

C)  Toán học, Hóa học, Sinh học và được áp dụng trong sản xuất 



D)  Công nghệ, Hóa học, Sinh học và trong sản xuất 

§¸p ¸n   

C©u 64 
Những phát minh về điện đã mở ra khả năng ứng dụng một nguồn năng lượng mới do 

các nhà bác học nào phát minh ? 

A)  Ghê-oóc Xi-môn Ôm, Mai-cơn Pha-ra-đây, Gieemxx Pre-xcốt Giun, E. Len-xơ 

B) Ghê-oóc Xi-môn Ôm, Mai-cơn Pha-ra-đây, Vin-hem Rơn-ghen, Rơ-dơ-pho 

C)  Ghê-oóc Xi-môn Ôm, Mai-cơn Pha-ra-đây, Vin-hem Rơn-ghen, Béc-cơ-ren 

D)  Ghê-oóc Xi-môn Ôm, Mai-cơn Pha-ra-đây, , Gieemxx Pre-xcốt Giun, Páp-lốp 

§¸p ¸n   

C©u 65 

Năm 1895 nhà bác học Vin-hem Rơn-ghen đã phát minh về tia X giúp ngành y học 

chuẩn đoán chính xác bệnh tật để biết hướng điều trị nhằm phục hồi sức khỏe cho con 

người. Ông là người nước nào ? 

A)  Anh 

B) Pháp 

C)  Đức 

D)  Mĩ 

§¸p ¸n   

C©u 66 Nhà bác học người Pháp Lu-i Pa-xtơ đã chế tạo thành công loại Vắcxin gì ?  

A)  Chống bệnh chó dại 

B) Chống viêm não nhật bản 

C)  Phòng chống bại liệt  

D)  Phòng chống viêm gan A 

§¸p ¸n   

C©u 67 Những tiến bộ của khoa học – kĩ thuật cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX có ý nghĩa gì? 

A)  Làm thay đổi cơ bản nền sản xuất và cơ cấu kinh tế tư bản chủ nghĩa 

B) Làm tăng năng suất lao động từng bước thay lao động chân tay 

C)  Làm cho cuộc sống của con người được cải thiện hơn 

D)  Lao động máy móc thay cho lao động thủ công của con người 

§¸p ¸n   

C©u 68 
Năm 1814, Ai là người đã chế tạo thành công chiếc đầu máy xe lửa đầu tiên trên thế 

giới ? 

A)  Xti-phen-xơn 

B) Ét-mơn Các-rai 

C)  Ác-crai-tơ 

D)  Crôm-tơn 

§¸p ¸n   

C©u 69 Sự kiện nào đã thổi bùng lên ngọn lửa chiến tranh ở Bắc Mĩ ? 

A)  Sự kiện “chè Bô-xtơn” - 1773 

B) Sự kiện “chè Bô-xtơn” - 1783 

C)  Sự kiện “chè Bô-xtơn” - 1873 

D)  Sự kiện “chè Bô-xtơn” - 1737 

§¸p ¸n   

C©u 70 Đến giữa thế kỉ XVIII, người Anh đã lập được 13 thuộc địa dọc theo bờ biển nào ?  

A)  Đại Tây Dương 

B) Thái Bình Dương 

C)  Ấn Độ Dương 



D)  Bắc Băng Dương 

§¸p ¸n   


