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 I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Kiểm tra chung giữa học học kì 1 các môn: Toán, Anh;  lớp A các môn Vật lí, 

Hóa học, Sinh học; Lớp D các môn Lịch sử, Địa lí và GDCD. 

 2. Yêu cầu 

 - 100% học sinh tham gia đầy đủ, nghiêm túc, có máy quay ghi hình quá trình làm 

bài của học sinh trong lớp học olm.vn (máy quay toàn bộ khung cảnh học sinh và bàn 

học) 

 -Học sinh làm bài trên hệ thống phần mềm  study.hanoi.edu.vn 

 - Thông báo đến cha mẹ học sinh được biết để hỗ trợ các thiết bị máy tính hay 

smartphone…và giám sát việc làm bài trung thực của học sinh. 

 II. THỜI GIAN 

Ngày tháng Môn Thời gian làm bài Thời gian mở hệ thống 

Tối thứ sáu 

12/11/2021 
Toán 10, 11, 12 90 phút 18h15 – 20h15 

Tối thứ bẩy Anh 10, 11, 12 45 phút 18h15 - 19h15 

Ngày 13/11/2021 Lí (Sử) 10, 11,12 45 phút 19h30 – 20h30 

Tối chủ nhật Hóa học (Địa lí) 45 phút 18h15 - 19h15 

Ngày 14/11/2021 Sinh học (GDCD) 45 phút 19h30 – 20h30 

  III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Nhà trường, GVCN thông báo đến học sinh và CMHS. 

 2. GVCN gửi tài khoản học sinh, hướng dẫn học sinh thực hành  trên study. 

 3. GVCN mở phòng dạy học trực tuyến trên olm.vn trước khi tính giờ làm bài 15 

phút; kiểm tra học sinh đăng nhập, hỗ trợ về tài khoản thi, kiểm tra học sinh đặt máy 

quay khu vực bàn làm bài của học sinh. Đề nghị CMHS giám sát học sinh làm bài trung 

thực. 

 4. Giáo viên GVCN nhắn nhở học sinh khi kiểm tra và giám sát làm bài của học 

sinh.. Các học sinh có điểm thi cao bất thường nhiều so với các bài đã thi chung, nếu 

không có máy quay nhà trường sẽ thẩm định lại bài làm khi học sinh được đến trường. 

  Các vấn đề về hệ thống liên hệ T. Toan 094 6600 128 
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    -CMHS để phối hợp; 
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