
8 LƯU Ý KHI LÀM BÀI THI TRẮC NGHIỆM THPT QUỐC GIA 

                            Phạm Thị Huyền – GV Toán 

Kể từ năm 2017, Bộ giáo dục – Đào tạo đã chính thức quyết định kì thi 

THPT quốc gia sẽ diễn ra với 5 bài thi: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, Khoa học Tự 

nhiên (tổng hợp các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học) và Khoa học Xã hội (tổng 

hợp các môn Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân).  

         Trong đó, thí sinh giáo dục THPT thi 4 bài thi gồm: 3 bài thi bắt buộc là 

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và 1 bài thi tự chọn: bài thi Khoa học Tự nhiên hoặc 

bài thi Khoa học Xã hội. Với bài thi Ngoại ngữ, thí sinh có thể chọn thi một trong 

các thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Trung, Đức, Nhật. Điểm của các bài thi là căn cứ 

để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển vào ĐH, CĐ nếu có nguyện vọng. 

        Thí sinh giáo dục thường xuyên thi 3 bài thi gồm: 2 bài thi bắt buộc là Toán, 

Ngữ văn và 1 bài thi tự chọn: bài thi Khoa học Tự nhiên (tổng hợp các môn Vật 

lí, Hóa học, Sinh học) hoặc bài thi Khoa học Xã hội (tổng hợp các môn Lịch sử, 

Địa lí). Thí sinh có thể chọn thi thêm bài thi Ngoại ngữ để xét tuyển vào ĐH, CĐ 

nếu có nguyện vọng. 

       Các bài Toán, Ngoại ngữ, Khoa học Tự nhiên và Khoa học Xã hội thi theo 

hình thức trắc nghiệm khách quan; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã 

đề thi riêng; thí sinh làm bài thi trên phiếu trả lời trắc nghiệm (Phiếu TLTN); 

Phiếu TLTN của thí sinh được chấm bằng phần mềm máy tính. Bài thi Ngữ văn, 

thi theo hình thức tự luận, do giáo viên chấm.  

 

Với lượng kiến thức rộng, bao hàm tất cả chương trình THPT. Chính vì 

vậy, các thí sinh nên cân nhắc thời gian làm bài nhưng vẫn phải đảm bảo nhanh, 

chính xác. Vì thế, để tránh mất điểm oan, các thí sinh cần đặc biệt lưu ý đến 8 vấn 

đề dưới đây: 

 

Thí sinh cần lưu ý khi làm bài thi trắc nghiệm THPT quốc gia (Ảnh minh họa) 



1. Kiểm tra kĩ đề trước khi làm bài 

Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi đầy đủ các thông tin được ghi trên 

Phiếu trả lời trắc nghiệm. Phải kiểm tra xem trên phiếu đã có đầy đủ 2 chữ kí của 

giám thị chưa. Nếu chưa đầy đủ phải thông báo lại cho các giám thị trong phòng 

thi biết. 

Khi nhận đề thi, thí sinh cần lưu ý: các môn thi thành phần trong mỗi bài thi 

Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội phải có cùng mã đề thi, nếu không cùng 

mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi, chậm nhất 10 

phút sau khi thí sinh nhận đề thi. 

Đề thi phải đảm bảo đủ số lượng câu hỏi như đã ghi trong đề và tất cả các 

trang của đề thi đều ghi cùng một mã đề. 

Nếu thí sinh bỏ qua bước kiểm tra mà dành thời gian làm bài ngay có thể dẫn 

đến tình trạng làm không đúng đề thi của mình hoặc tô quá ô quy định với mỗi 

phần thi. 

2. Chỉ dùng bút chì để tô đáp án 

Thí sinh phải làm bài trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được in sẵn theo quy định 

của Bộ GD&ĐT. Phần số báo danh phải ghi và tô đủ phần số (kể cả số 0 phía 

trước).  

 

Lưu ý trong phần ghi Số báo danh và Mã đề thi ta ghi bằng bút mực hoặc bút 

bi. Sau đó ta tô từng hàng tương ứng với Số báo danh, Mã đề thi nhận được (phần 

này bắt buộc phải tô bằng bút chì). Nên sử dụng các loại bút chì gỗ mềm từ 2B 



đến 4B để dễ tẩy xóa. Tô đủ đậm và vừa khít với ô đáp án, không gạch chéo hoặc 

chỉ đánh dấu vào ô được chọn hoặc đánh kí hiệu riêng. Tô đáp án không đúng 

quy định có thể sẽ vi phạm quy chế thi và không được tính điểm. 

3. Tẩy sạch khi muốn thay đổi đáp án 

Một trong những lỗi thí sinh thường mắc phải khi làm bài trắc nghiệm là tẩy 

không sạch đáp án cũ mà đã chọn đáp án mới. Điều này rất nguy hiểm, vì bài thi 

trắc nghiệm được chấm bằng máy, máy sẽ tự động quét hình ảnh. Chính vì vậy, 

khi không tẩy sạch đáp án cũ, máy sẽ hiểu có hai đán án. Do đó, câu trả lời này 

sẽ không được tính điểm. 

4. Tránh tô nhầm đáp án 

Tâm lí, áp lực nên không ít thí sinh sợ sai đã chọn đáp án trên đề thi mà quên 

không tô vào phiếu trả lời. Hết giờ, với tâm lí hoảng loạn nên không kịp tô, thậm 

chí tô nhầm đáp án. Chính vì vậy, lời khuyên cho các thí sinh là hãy giữ bình tĩnh, 

đối với những câu đã chắc chắn thì nên tô đáp án ngay vào phiếu trả lời và đánh 

dấu lại trên đề thi nếu còn phân vân. 

5. Không để trống câu trả lời 

Trong khi làm bài, có những câu thí sinh chưa giải quyết được dẫn đến trường 

hợp nhiều câu bị bỏ quên.  

Bởi vậy, thí sinh nên đánh dấu nổi bật các câu hỏi đã bỏ qua để quay lại làm, 

tránh bị mất điểm một cách đáng tiếc. 

Luôn dành 10 phút cuối cùng để rà soát lại bài, nhất thiết phải tô hết các câu 

hỏi, dù không chắc chắn đúng. 

6. Phải làm chủ thời gian 

Thời gian làm bài thi trắc nghiệm không nhiều, trung bình mỗi câu trả lời chỉ 

từ 1 – 1,5 phút. Do vậy, các thí sinh cần phân bổ thời gian làm bài hợp lí, không 

dành quá nhiều thời gian cho một câu hỏi, tránh việc bỏ sót các câu hỏi ở phía 

sau hoặc cuối giờ, làm một cách qua loa, vội vàng, kết quả sẽ không được như ý. 

Luôn nhớ nguyên tắc “Dễ làm trước, khó làm sau”. 

7. Nộp bài khi được phép 

Dù tự tin với bài làm của mình bao nhiêu thì thí sinh cũng không được nộp bài 

trước khi hết giờ làm bài. 

Khi hết giờ, thí sinh nộp Phiếu trả lời trắc nghiệm cho cán bộ coi thi, kí tên 

vào hai Phiếu thu bài thi và chỉ được rời phòng thi khi cán bộ coi thi đã kiểm đủ 

số Phiếu trả lời của cả phòng thi và cho phép ra về. 

8. Nháp khoa học 

Việc nháp tưởng chừng đơn giản nhưng khi viết nháp khoa học giúp ích cho 

các thí sinh khá nhiều trong việc xem lại các câu mà mình đã nháp trước đó và 

chưa làm được hay chỉ đơn giản là kiểm tra lại. Thử hỏi, nếu muốn làm tiếp câu 



chưa giải quyết được phía trước mà tìm mãi không ra đã viết ở chỗ nào, trong khi 

thời gian đang cạn kiệt thì sẽ như thế nào? Nên một lời khuyên dành cho các thí 

sinh là hãy nháp theo trình tự số câu, cố gắng viết dễ nhìn nhất có thể, tránh xoay 

ngang, xoay dọc, để thuận tiện cho việc làm tiếp khi còn thời gian. 

Trên đây là những lưu ý khi làm bài trắc nghiệm để không bị mất điểm oan. 

Hi vọng bài viết sẽ giúp các thí sinh thêm nhiều kĩ năng khi làm bài thi trắc 

nghiệm. Chúc các thí sinh đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. 


