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BƯỚC 1
Thí sinh truy cập bài đăng có chứa link https://bitly.com.vn/oc7rnp   
tham gia cuộc thi ngoại khóa trên fanpage nhà trường: 
https://www.facebook.com/HongDucSchool

Trường hợp học sinh tham gia thi
bằng điện thoại. Sau khi click vào
Link của cuộc thi sẽ xuất hiện giao
diện như hình bên.
Sau đó, Hs cần chọn View in brower
để bắt đầu phần thi của mình

https://www.facebook.com/HongDucSchool


BƯỚC 2 Sau khi Click vào đường link https://bitly.com.vn/oc7rnp , học sinh sẽ tham gia cuộc thi
ngoại khóa trực tiếp trên Website của nhà trường với giao diện như hình bên dưới.



BƯỚC 3 Học sinh lắng nghe giới thiệu về mục tiêu của cuộc thi



BƯỚC 4
Học sinh lắng nghe thật kĩ thể lệ của cuộc thi, số lượng câu hỏi và số điểm
của từng phần thi



BƯỚC 5
Học sinh điền đầy đủ và chính xác thông tin họ và tên, đơn vị lớp
của mình. Sau đó click “ BẮT ĐẦU” để bắt đầu phần thi.
Lưu ý: Phần này nếu học sinh không viết đầy đủ và chính xác họ tên
của mình thì sẽ không được công nhận kết quả thi



BƯỚC 6 Học sinh trả lời các câu hỏi trong bài thi bằng cách click vào đáp án đúng sau
đó chọn “ TRẢ LỜI” để kiểm tra kết quả

Thời gian trả lời
của mỗi câu hỏiPhần điểm Hs 

đạt được



BƯỚC 7
➢ Học sinh cần hoàn thành toàn bộ các câu hỏi trong bài thi mới có kết quả tổng

hợp (Nếu bỏ giữa chừng sẽ không có điểm tổng và coi như là không làm bài)
➢ Sau khi hoàn thành học sinh sẽ có THÔNG BÁO KẾT QUẢ như hình bên dưới.
➢ Yêu cầu học sinh chụp lại như hình bên dưới và gửi cho GVCN



Lưu ý:  Kết quả chi tiết về số điểm và thời gian làm bài sẽ được gửi mail về cho Gv: Nguyễn Thi
Ngọc Yến như hình bên dưới. Nên các thầy cô và các em học sinh hoàn toàn yên tâm về tính
chính xác của khâu xếp giải


