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                      Lý Nhân, ngày        tháng 6 năm 2020    

 

THÔNG BÁO 

V/v học sinh các trường Tiểu học, THCS trong huyện tham gia thi  

giải Toán, Vật lý qua mạng Internet – Violympic năm học 2019 – 2020 
 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS trong huyện 
 

  Căn cứ Thể lệ cuộc thi giải Toán, Vật lý qua Internet - Violympic năm 

học 2019-2020; Kế hoạch số 2864/KH-PGDĐT ngày 27/12/2019 của Phòng 

GDĐT về việc theo dõi, giám sát cuộc thi giải Toán, Vật lý qua internet năm học 

2019-2020;   

  Phòng GDĐT Lý Nhân thông báo tình hình học sinh các trường Tiểu học, 

THCS trong huyện tham gia thi violympic năm học 2019-2020, cụ thể như sau: 

  1. Vòng thi do Phòng GDĐT tổ chức: Vòng thi số 9, ngày 16/6/2020 
          - Đa số các trường Tiểu học, THCS trong huyện đã quan tâm chỉ đạo, tạo 

điều kiện để học sinh tự giác, tự nguyện tham gia học tập, tích cực tự luyện, bổ 

sung kiến thức và nâng cao năng lực, hiểu biết môn học. 

  - Học sinh tham gia cuộc thi đảm bảo đúng Thể lệ và Thông báo của Ban 

tổ chức; vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán thường gặp, các 

bài toán nhanh, gần gũi với thực tế. Kết quả bài làm của học sinh được thông 

báo nhanh gọn, chính xác; có nhiều em học sinh đạt điểm cao của vòng thi: 

  + Môn Toán Tiếng Anh lớp 4: Học sinh Nguyễn Lâm Nguyên, trường TH 

Nhân Khang đạt 770 điểm; học sinh Lê Quang Huy, trường TH Đức Lý đạt 760 

điểm;  

  + Môn Toán Tiếng Việt lớp 5: Học sinh Nguyễn Văn Hoá, trường TH 

Nhân Chính đạt 960 điểm; học sinh Vũ Kiều Anh Thư, trường TH Nhân Đạo đạt 

940 điểm; 

  + Môn Toán Tiếng Anh lớp 8: Học sinh Nguyễn Hải Đông, trường THCS 

Nhân Khang đạt 570 điểm; học sinh Nguyễn Thị Thu Liên, trường THCS Nam 

Cao đạt 530 điểm; 

  + Môn Toán Tiếng Việt lớp 9: Học sinh Đinh Thị Huyền Nga, Trường 

THCS Nhân Nghĩa đạt 820 điểm; học sinh Vũ Ngọc Hải Đăng, trường THCS 

Tiến Thắng đạt 710 điểm; 

  + Môn Vật lý 9: Học sinh Nguyễn Hoàng Anh, trường THCS Nam Cao 

đạt 710 điểm; học sinh Trần Trung Hiếu, trường THCS Nhân Đạo đạt 670 điểm. 

  2. Vòng thi Quốc gia Violympic năm học 2019 - 2020  
  2.1 Đối tượng tham gia: Học sinh có tên trong danh sách Phòng GD&ĐT 

đã đăng ký với Ban Tổ chức Toàn quốc và gửi về các trường Tiểu học, THCS 

trong huyện 
 

   



2.2 Thời gian: Ngày 28/6/2020 – Chủ Nhật 

Stt Thời gian Môn thi Khối, lớp Ghi chú 

1 08h00 – 08h45 Toán Tiếng Anh 4 42 HS 

2 09h15 – 10h00 Toán Tiếng Việt 5 45 HS 

3 10h30 – 11h15 Toán Tiếng Việt 9 36 HS 

4 13h30 – 14h15 Toán Tiếng Anh 8 34 HS 

5 14h45 – 15h30 Vật lí 9 31 HS 

  2.3 Địa điểm: Bố trí thi tại 02 địa điểm, cụ thể là 

  - Phòng GDĐT: Gồm những học sinh có số thứ tự từ 01 đến 25 trong 

Danh sách đăng ký dự thi (25 học sinh); 

  - Trường THCS Nam Cao: Gồm những học sinh có số thứ tự từ 25 đến 

hết trong Danh sách đăng ký dự thi (Toán Tiếng Anh lớp 4; lớp 8 có 17 và 9 HS; 

Toán Tiếng Việt lớp 5; lớp 9 có 20 và 11 HS; Vật lý 9 có 06 HS). 

  2.4 Hình thức thi 

- Tổng thời gian làm bài là 45 phút. Thời gian được tính từ thời điểm mở 

ca thi, không cộng thời gian cho những học sinh bắt đầu muộn hoặc có sự cố 

trong quá trình thi.  
- Vòng thi sẽ gồm 02 game thi và phần thi leo dốc, trong đó: 

+ 02 game thi: Mỗi game thi gồm 10 câu hỏi, cách thức tính điểm theo 

luật của từng game. Điểm tối đa cho 01 game là 100 điểm; 

+ 01 phần thi leo dốc: Toàn bộ câu hỏi trong phần thi leo dốc là TB&Khó. Mỗi 

câu trả lời đúng được 10 điểm. Nếu học sinh trả lời sai tổng 05 lần thi sẽ kết thúc; 

+ Lưu ý: Để được tham gia phần thi leo dốc học sinh phải vượt qua 02 

game đầu với tổng số điểm từ 100 điểm trở lên. 
  2.5 Công tác chuẩn bị 

  Các trường Tiểu học, THCS có học sinh tham gia “Vòng Chung kết Toàn 

quốc Violympic năm học 2019 – 2020” phân công giáo viên hỗ trợ học sinh học 

tập và ôn luyện; chuẩn bị máy vi tính, ổ cắm điện, dụng cụ học tập theo quy 

định; căn cứ tình hình địa phương, đơn vị cần chủ động và làm tốt công tác tham 

mưu với Lãnh đạo địa phương, Hội Khuyến học và các đoàn thể để động viên, 

khích lệ giáo viên, học sinh tham gia kỳ thi; bố trí cán bộ, giáo viên đưa và đón 

học sinh tham gia thi đảm bảo tuyệt đối an toàn; 

  Phòng GDĐT Lý Nhân trân trọng thông báo tới các trường Tiểu học, 

THCS, đề nghị Hiệu trưởng các trường TH, THCS quan tâm tạo mọi điều kiện 

hỗ trợ để Vòng thi Quốc gia Violympic năm học 2019 – 2020 đạt kết quả tốt./.                                                                                                                                                                             

                                                                      KT. TRƯỞNG PHÒNG             

Nơi nhận:                                                                          PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
- Trưởng Phòng (để báo cáo); 

- Lãnh đạo PGD (để ph/hợp chỉ đạo); 

- Như Kính gửi (để t/h); 

- Lưu: VT.                                                                   

 
 

 
                                                                                     Nguyễn Thiện Chiến 
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