
 

KẾ HOẠCH KIỂM TRA KHẢO SÁT THI TÔT NGHIỆP THPT NĂM 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch năm học 2019 – 2020 của Trường THPT Trần Nhân Tông; 
Trường THPT Trần Nhân Tông xây dựng Kế hoạch thi khảo sát chất lượng, chuẩn 
bị cho kì thi THPT Quốc Gia năm 2020 như sau: 
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Nhằm rèn luyện cho học sinh quen với kì thi THPTQG, kiểm tra kiến thức của học sinh, 
giúp học sinh có thể định hướng được bài thi, định hướng cho việc chọn khối thi; chọn trường của 
học sinh. 
II. NỘI DUNG 
1. Thời gian, Bài thi 
1.1. Thời gian 

Thi khảo sát chất lượng, chuẩn bị cho kì thi Tốt nghiệp THPT năm 2020 do trường THPT 
Trần Nhân Tông tổ chức dự kiến tổ chức thành 01 lần: vào các buổi chiều thứ 3,4,5,6 (từ ngày 
26/5 -29/5/2020).  
1.2. Bài thi 

- Trường THPT Trần Nhân Tông tổ chức thi khảo sát chất lượng 5 bài: Ngữ văn, 
Toán, Tiếng anh, Khoa học tự nhiên và Khoa học xã hội. (Tổng cộng có 9 môn thi: 
Ngữ văn, Toán, Tiếng anh, Lý, Hoá, Sinh, Sử, Địa và GDCD). 

- Hình thức bài thi (trừ môn Ngữ Văn Kiểm tra tự luận; các môn còn lại Kiểm tra trắc 
nghiệm). 

+ Môn Toán 50 câu (từ câu 1-50);  
+ Môn Tiếng Anh 40 câu (từ câu 1-40);  
+ Các môn tổ hợp gồm:  môn Vật lí và Lịch Sử mỗi môn 40 câu (từ câu 1-40); các 

môn Hóa học và Địa lí mỗi môn 40 câu (từ câu 41-80); các môn Sinh học và GDCD mỗi 
môn 40 câu (từ câu 81-120);  

(Lưu ý: mỗi môn tổ hợp có 4 mã đề, khi nộp xếp theo đúng thứ tự là các mã đề 195; 274; 382; 
579) 
2. Lịch Thi 

 
Ngày 

 
Buổi 

Bài thi/ 
Môn thi thành phần 

của bài thi tổ hợp 

Thời 
gian 

làm bài 

Giờ 
phát đề thi 

cho thí sinh 

Giờ bắt 
đầu 

làm bài 

26/5/2020 CHIỀU KHTN 150 phút 13h45 13h50 

Toán 90 phút 13h45 13h50 
27/5/2020 CHIỀU 

Tiếng Anh 60 phút 15h20 15h25 

28/5/2020 CHIỀU KHXH 150 phút 13h45 13h50 

29/5/2020 CHIỀU Ngữ văn 120 phút 13h45 13h50 
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3. Địa điểm 
  Trường THPT Trần Nhân Tông. 
4. Đối tượng dự thi 

Học sinh lớp 12 trường THPT Trần Nhân Tông . 
5. Tổ chức thi 

- Nhà trường xắp xếp 30 thí sinh / 1 phòng thi. Danh sách thí sinh xếp theo vần ABC. 
- Bố trí 1 giám thị/ 1 phòng thi ; 1 thanh tra/10 phòng thi 

6. Công bố kết quả 
- Sau khi kết thúc kỳ thi Trường THPT Trần Nhân Tông sẽ công bố đáp án chính thức trên 

bảng tin và trên website của nhà trường. 
- Sau khi Hội đồng hoàn thành công tác chấm, trường THPT Trần Nhân Tông sẽ trả lại bài 

thi (sau khi công bố điểm thi) cho học sinh kiểm tra, đối chiếu, rút kinh nghiệm cho những lần thi 
sau. 
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1.  Các tổ chuyên môn:   

Căn cứ vào thời gian tổ chức thi khảo sát để họp tổ thống nhất giới hạn đề kiểm tra khảo 
sát phù hợp với chương trình học sinh đang học (nội dung đảm bảo 10% kiến thức lớp 10; 20% 
lớp 11 và 70% lớp 12); Có thể thống nhất lấy điểm kiểm tra khảo sát để làm điểm kiểm tra thường 
xuyên;  Các giáo viên bộ môn thông báo cho học sinh biết trước để ôn tập. 

-Tổ trưởng các tổ bộ môn có môn thi phân công GV ra đề khảo sát và nộp về cô Thùy (NV 
thư viện) trước ngày 20/5/2020. 

- Giám thị coi thi có mặt tại phòng Hội đồng trước giờ phát đề thi 15 phút. 
- Tổ chức chấm thi; nhập điểm thi vào phần mềm nhà trường. 

2.  Tổ tin học- Dữ liệu (thầy Đức):   
Chịu trách nhiệm chuẩn bị danh sách phòng thi; hồ sơ thi; hướng dẫn các tổ nhập điểm 

kiểm tra; thống kê số liệu mỗi kỳ kiểm tra. 
3.Tổ văn phòng (cô Thùy):  

Chịu trách nhiệm tính toán đề xuất phòng Kế toán mua giấy thi; phiếu trả lới trắc nghiệm; văn 
phòng phẩm; photo và bảo mật đề thi; bàn giao đề thi và đáp án cho Hội đồng coi thi, chấm thi. 
4. HS khối 12:  

- Ôn tập kiến thức nghiệm túc. 
- Tham gia dự thi đầy đủ và chuẩn bị các dụng cụ học tập làm bài thi đúng theo quy định ( 

bút chì để tô phiếu trả lới trắc nghiệm). 
- Thí sinh có mặt tại phòng thi trước giờ thi 20 phút. 
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