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Bài 2: Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 

của thế kỉ XX 

Câu 1 Đầu những năm 80 của thế kỉ XX, tình hình kinh tế của Liên Xô có điểm gì nổi bật? 

A. Phát triển tương đối ổn định. 

B. Phát triển xen lẫn khủng hoảng 

C. Phát triển chậm 

D. Trì trệ, khủng hoảng 

 

Lời giải 

Đáp án đúng : D  

Câu 2 Tháng 3-1985, ở Liên Xô đã diễn ra sự kiện gì quan trọng? 

A. Goóc-ba-chốp lên làm tổng thống Liên Xô 

B. Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng cộng sản và tiến hành cải tổ 

C. Các nước cộng hòa tuyên bố ly khai khỏi Liên bang Xô Viết 

D. Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động 

Lời giải  

Tháng 3-1985 Goóc-ba-chốp lên nắm quyền lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô, đề ra 

đường lối cải tổ. 

Đáp án cần chọn là: B 

Câu 3 Công cuộc cải tổ ở Liên Xô bắt đầu được thực hiện từ năm 1985 nhằm mục 

đích gì? 

A.  Tăng cường quyền lực cho Đảng Cộng sản. 

B. Xây dựng chủ nghĩa xã hội theo đúng ý nghĩa nhân văn tích cực của nó. 

C. Đưa đất nước phát triển nhanh chóng về mọi mặt. 

D. Củng cố sự vững mạnh của phe xã hội chủ nghĩa. 

 

Lời giải  
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Cuộc cải tổ Liên Xô được xem như một cuộc cách mạng nhằm khắc phục những sai lầm, 

thiếu xót trước đây, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng và xây dựng chủ nghĩa xã hội 

theo đúng bản chất và ý nghĩa nhân văn đích thực của nó. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

 

Câu 4 Công cuộc cải tổ ở Liên Xô (1985) diễn ra đầu tiên trong lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế 

B. Chính trị- xã hội 

C. Văn hóa- giáo dục 

D. Quân sự 

 

Lời giải 

 Cuộc cải tổ ở Liên Xô từ năm 1985 diễn ra đầu tiên trên lĩnh vực kinh tế. Mặc dù ban 

lãnh đạo Liên Xô đã đưa ra nhiều phương án phát triển kinh tế nhưng nền kinh tế đất 

nước vẫn trượt dài trên khủng hoảng 

Đáp án cần chọn là: A 

 

Câu 5 Trước những khó khăn về kinh tế, những cải tổ về chính trị - xã hội lại được 

đẩy mạnh như thực hiện chế độ 

A. đại nghị 

B. quân chủ 

C. tổng thống 

D. dân chủ 

 

Lời giải 



VietJack.com                                                                                            Facebook: Học Cùng VietJack 

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com                                                          Youtube: VietJack TV Official 

 Trước những khó khăn về kinh tế, những cải tổ về chính trị- xã hội lại được đẩy mạnh 

như thực hiện chế độ tổng thống tập trung mọi quyền lực, thực hiện chế độ đa nguyên về 

chính trị, xóa bỏ chế độ một đảng, tuyên bố dân chủ và công khai mọi mặt 

Đáp án cần chọn là: C 

Câu 6 Sự kiện nào là mốc đánh dấu chế độ Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sụp đổ? 

A. Nhà nước Liên Xô tê liệt. 

B. Các nước cộng hòa đua nhau giành độc lập. 

C. Cộng đồng các quốc gia độc lập được thành lập. 

D. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống 

 

Lời giải  

Ngày 25/12/1991 Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống lá cờ Liên bang Xô Viết trên nóc 

điện Crem-li bị hạ xuống, đánh dấu sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô sau 

74 năm tồn tại. 

Đáp án cần chọn là: D 

Câu 7 Cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 đã đặt ra yêu cầu gì cho các quốc gia 

trên thế giới? 

A. Tập trung phát triển kinh tế 

B. Cải tổ về chế độ chính trị 

C. Cải cách về kinh tế- chính trị- xã hội 

D. Hạn chế chạy đua vũ trang 

 

Lời giải 

 Năm 1973, cuộc khủng hoảng dầu mỏ đã mở đầu cho cuộc khủng hoảng về nhiều mặt 

của thế giới, đòi hỏi các nước phải có những cải cách về kinh tế và chính trị- xã hội, trong 

đó có Liên Xô. 

Đáp án cần chọn là: C 
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Câu 8 Nội dung nào sau đây không phải là hậu quả của cuộc đảo chính ngày 19-8-

1991? 

A.  Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động 

B. B. Nhà nước Liên bang tê liệt 

C. Các nước cộng hòa đòi ly khai 

D. Goóc-ba-chốp từ chức tổng thống 

Lời giải 

Ngày 19-8-1991, một số người lãnh đạo Đảng và Nhà nước Liên Xô đã tiến hành đảo 

chính, lật đổ tổng thống Goóc-ba-chốp. Nhưng cuộc đảo chính nhanh chóng thất bại và 

dẫn tới hậu quả nghiêm trọng: 

-  Đảng Cộng sản Liên Xô bị đình chỉ hoạt động. 

- Nhà nước Liên bang hầu như tê liệt. 

- Các nước cộng hòa đòi ly khai khỏi liên bang. 

=> Cuộc đảo chính ngày 19-8-1991 không dẫn đến hậu quả Goócbachốp từ chức tổng 

thống. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 9 Vì sao Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) lại bị giải thể? 

A. Do “khép kín” cửa trong hoạt động. 

B. Do không đủ sức cạnh tranh với Mỹ và Tây Âu. 

C. Do sự lạc hậu về phương thức sản xuất. 

D. Do sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu. 

 

Lời giải  

Hệ thống Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ đã kéo theo sự giải thể là hai tổ 

chức là Hội đồng tương trợ kinh tế SEV và tổ chức Hiệp ước Phòng thủ Vác-sa-va. 

Đáp án cần chọn là: D 
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Câu 10 Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô tác động như thế nào đến phong 

trào cách mạng thế giới? 

A. Là nhân tố thúc đẩy phong trào cách mạng thế giới phát triển. 

B. Là tổn thất to lớn của phong trào cách mạng thế giới. 

C. Là thành quả đấu tranh kiên cường bền bỉ của phong trào cách mạng thế giới. 

D. Không có tác động gì. 

Lời giải  

Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô là một tổn thất nặng nề của chủ nghĩa xã hội 

nói riêng và phong trào cách mạng thế giới nói chung. Đồng thời, đây cũng là tổn thất đối 

với các lực lượng tiến bộ và các dân tộc trong cuộc đấu tranh vì độc lập, chủ quyền dân 

tộc, hòa bình ổn định và tiến bộ xã hội. 

Đáp án cần chọn là: B 

 

Câu 11 Nguyên nhân nào là cơ bản nhất khiến cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và 

Đông Âu sụp đổ? 

A. Sự chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. 

B. Chậm đưa ra đường lối sửa chữa những sai lầm. 

 C. Nhà nước Liên Xô nhận thấy chủ nghĩa xã hội không tiến bộ nên muốn thay đổi chế 

độ. 

D. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội có nhiều hạn chế. 

 

Lời giải 

 Nguyên nhân cơ bản làm cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ là do xây 

dựng mô hình chủ nghĩa xã hội còn nhiều hạn chế: thiếu tôn trọng đầy đủ các quy luật 

phát triển khác quan về kinh tế- xã hội, chủ quan, duy ý chí, thực hiện cơ chế tập trung 

quan liêu bao cấp thay cho cơ chế thị trường. Điều đó làm nền kinh tế thiếu tính năng 

động, sản xuất trì trệ, đời sống nhân dân không được cải thiện. 

=> Đáp án D là nguyên nhân cơ bản nhất khiến cho chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông 

Âu sụp đổ. 
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Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 12 Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu đã mắc phải sai 

lầm nghiêm trọng nào? 

A. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng. 

B. Tập thể hóa nông nghiệp. 

C. Thực hiện chế độ bao cấp về kinh tế. 

D. Rập khuôn máy móc mô hình xây dựng CNXH ở Liên Xô. 

 

Lời giải 

 Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội của các nước Đông Âu đã mắc phải sai lầm 

nghiêm trọng đó là việc học tập, vận dụng một cách rập khuôn, cứng nhắc mô hình xây 

dựng chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô trong khi xuất phát điểm và hoàn cảnh đất nước có 

nhiều khác biệt. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

Câu 13 Sự sụp đổ của Liên Xô có tác động như thế nào đến tình hình quan hệ quốc 

tế giai đoạn này? 

A.  Kéo theo sự sụp đổ của Mỹ. 

B. Kéo theo sự sụp đổ của CNXH trên phạm vi toàn thế giới. 

C. Kéo theo sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta. 

D. Không có ảnh hưởng gì. 

Lời giải  

- Trật tự hai cực Ianta được thiết lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai với hai cực là Liên 

Xô và Mĩ. 

- Sự sụp đổ của Liên Xô kéo theo sự sụp đổ của trật tự hai cực Ianta vì một cực của trật tự 

này đã không còn tồn tại 
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Đáp án cần chọn là: C 

 

Câu 14 Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô có phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa 

xã hội trên phạm vi toàn thế giới hay không? Vì sao? 

A. Có. Vì Liên Xô là nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên và lớn nhất. 

B. Không. Vì đó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình chủ nghĩa xã hội chưa khoa học. 

C. Có. Vì phần lớn các nước xã hội chủ nghĩa nằm ở khu vực Đông Âu. 

D. Có. Vì trên thế giới không còn nước nào đi theo chủ nghĩa xã hội. 

 

Lời giải 

 Sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô không phải là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội 

trên phạm vi toàn thế giới. Nó chỉ là sự sụp đổ của một mô hình Chủ nghĩa xã hội chưa 

phù hợp, chưa đúng đắn. Sau khi Liên Xô sụp đổ, Chủ nghĩa xã hội vẫn tiếp tục tồn tại và 

phát triển ở nhiều nước như Trung Quốc, Việt Nam, Cuba, Triều Tiên… 

Đáp án cần chọn là: B 

 

 

Câu 15 Đâu không phải là bài học kinh nghiệm từ sự thất bại của công cuộc cải tổ 

Liên Xô đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay? 

A.  Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản 

B. B. Xây dựng mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp, đúng đắn 

C. Nhạy bén với sự thay đổi của tình hình thế giới để đề ra đường lối phù hợp 

D. Không dập khuôn máy móc công thức cải tổ của phương Tây 

 

Lời giải  
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Sự thất bại của công cuộc cải tổ Liên Xô đã để lại cho Việt Nam nhiều bài học kinh 

nghiệm quý báu trong công cuộc đổi mới đất nước hiện nay. Bài học đầu tiên đó là việc 

xây dựng một mô hình chủ nghĩa xã hội phù hợp, đúng đắn. Thấm nhuần tư tưởng chủ 

nghĩa Mác – Lênin và kiên trì sự lãnh đạo của Đảng cộng sản. Nhạy bén với sự thay đổi 

của tình hình để đề ra những chủ trương, chính sách linh hoạt, phù hợp với tình hình 

trong nước và quốc tế. 

Đáp án cần chọn là: D 

 

 

 

 

 

 


