
                                              

TRƯỜNG TIỂU HỌC, THCS VÀ THPT HỒNG ĐỨC  

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC CUỘC THI RUNG CHUÔNG VÀNG KHỐI THCS 

“SẴN SÀNG TỎA SÁNG” 

- Thực hiện kế hoạch năm học 2020 – 2021 

- Trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi 

rung chuông vàng khối THCS “SẴN SÀNG TỎA SÁNG”, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 
- Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để học sinh thể hiện tài năng, trí tuệ, sự sáng tạo; 

đồng thời tạo cơ hội giúp học sinh rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống, tạo 
điều kiện cho học sinh trong trường giao lưu, học hỏi và chia sẻ những kinh nghiệm trong 
học tập cũng như trong cuộc sống; 

- Đa dạng hóa các hình thức giáo dục nhằm tăng cường tính chủ động và hiệu quả 
tiếp thu kiến thức, ôn tập, củng cố kiến thức đã được học trong năm học,  góp phần giáo 
dục toàn diện cho học sinh. 

 2. Yêu cầu 

- Cuộc thi được tổ chức có chất lượng, sáng tạo; 

- Các thí sinh tham dự giải phải chấp hành nghiêm túc Điều lệ giải và qui định của 

Ban Tổ chức đề ra; 

- Tổ chức đảm bảo tiết kiệm và an toàn tuyệt đối. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM 

-  Thời gian: 14h30 phút, thứ 5 ngày 25 tháng 3 năm 2021 

-  Địa điểm: Nhà thể chất trường Tiểu học, THCS và THPT Hồng Đức 

III. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

- Lớp 6a1, 7a1 

IV. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HỘI THI 

1. Luật chơi 

- Các thí sinh sẽ thi đấu theo hình thức tập trung. Các thí sinh được ngồi vào 1 sân 

thi đấu theo đúng số báo danh đã được phát (có đánh số từ 1 đến 17); 

- Chương trình sẽ lần lượt đưa ra các câu hỏi về những kiến thức ở tất cả các bộ 

môn. Mỗi câu thí sinh có 30 giây để suy nghĩ và trả lời bằng cách viết đáp án lên bảng 

được phát sẵn. Nếu trả lời đúng thí sinh được ngồi lại ở ô số của mình và tiếp tục trả lời 

các câu hỏi tiếp theo. Nếu sai bị loại và bước ra khỏi vị trí. Thí sinh còn lại cuối cùng là 

người xuất sắc nhất. Người nào trả lời đúng câu hỏi cuối cùng là người chiến thắng; 

- Câu trả lời đúng là câu trả lời trùng khớp với đáp án của BTC, những câu trả lời 

tương tự sẽ do Ban cố vấn quyết định;  



                                              

- Thí sinh không được mang tài liệu vào sân thi đấu. Thí sinh gian lận sẽ trực tiếp 

loại khỏi cuộc thi. 

- Nếu chưa vượt qua câu 10 mà trên sàn thi đấu còn dưới 5 thí sinh thì GV và PH 

được quyền cứu trợ bằng cách chơi trò chơi và số lượng thí sinh được cứu sẽ do Ban tổ 

chức quyết định. 

- Trường hợp chỉ còn lại 01 thí sinh trên sàn thi đấu, thí sinh có quyền sử dụng 

“Bảng cứu trợ” 01 lần. Khi thí sinh sử dụng quyền này, thầy cô, phụ huynh, khán giả, thí 

sinh bị loại sẽ ghi đáp án vào máy bay giấy và ném vào sân thi đấu trong thời gian 2 phút. 

Thí sinh dựa theo những đáp án gợi ý, đưa ra câu trả lời; 

2. Nội dung các câu hỏi 

- Nội dung các cậu hỏi là các kiến thức cơ bản về các bộ môn: Toán, Lý, Sinh, 

Anh, Tin, Văn, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Mĩ thuật, Âm nhạc. 

Ngoài các câu hỏi về kiến thức cơ bản của chương trình còn có các câu hỏi của các lĩnh 

vực văn hóa, xã hội, luật an toàn giao thông… 

V. GIẢI THƯỞNG 

  Giải thưởng gồm giấy chứng nhận và tiền mặt, cụ thể: 

-  Giải nhất, giải nhì, giải ba 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban chuyên môn xây dựng nội dung chương trình và phối hợp với các ban tổ 

chức thực hiện; 

2. Ban cố vấn: 

- Giáo viên bộ môn: Toán, Lý, Sinh, Anh, Tin, Văn, Sử, Địa, GDCD, Công nghệ, 

Giáo dục thể chất, Mĩ thuật, Âm nhạc thực hiện biên soạn câu hỏi phù hợp theo kế hoạch; 

- Số lượng câu hỏi: một giáo viên đại diện cho nhóm chuyên môn biên soạn 3 câu 

hỏi/01môn học, theo độ khó tăng dần, có kèm đáp án (gồm các câu trả lời tương tự); 

- Thời gian chuyển câu hỏi về ban tổ chức: trước ngày 15 tháng 3 năm 2021 để 

ban tổ chức thực hiện tổng hợp thiết kế slide cho hội thi đúng theo kế hoạch.  

3. Giáo viên chủ nhiệm phổ biến kế hoạch tổ chức cuộc thi cho học sinh, phụ 

huynh và quản lí học sinh trước và sau thời gian diễn ra cuộc thi.  

4. Các thầy cô được phân công chịu trách nhiệm giám sát thí sinh, đứng xung 

quanh vị trí thí sinh thi, giám sát quá trình thi, phát hiện những trường hợp thí sinh trao 

đổi, nhìn đáp án của nhau, trả lời sai… báo người điều hành chương trình để loại trực tiếp 

thí sinh đó. 

5. Phân công chuẩn bị (có bản kèm theo) 

 


