
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI HỌC KỲ I  

NĂM HỌC 2020-2021 

- Thực hiện công văn số 1446/SGDĐT-GDTrH ngày 25/09/2020, V/v hướng dẫn thực 

hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021; 

- Thực hiện công văn số: 1842/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 02/12/2020, V/v 

hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I, năm học 2020-2021; 

- Thực hiện kế hoạch chuyên môncủa trường THPT Nguyễn Văn Cừ năm học 2020-2021; 

Ban chuyên môn trường xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ 1 năm 

học 2020-2021 như sau:  

1. Công tác tổ chức chuẩn bị 
1.1. Các môn tổ chức kiểm tra tập trung   

- Khối 10,11: KT tập trung 6 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học. 

- Khối 12: Kiểm tra tập trung các môn thi tốt nghiệp THPT (9 môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng 

anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD). 

1.2. Công tác ra đề 

- Quy trình ra đề thực hiện theo các văn bản HD của Sở GD&ĐT Đắk Lắk, BGD&ĐT. Ma 

trận đề cần thể hiện cụ thể Khung ma trận và bảng môn tả chi tiết nội dung đề. 

- Hình thức: Trắc nghiệm khách quan 100%;  môn Ngữ văn (tự luận);  

- Tỉ lệ các mức độ kiến thức: 4:3:2:1 (40% NB, 30% TH, 20% VDT, 10% VDC). 

- Thời gian làm bài: Ngữ văn: 90 phút (gồm phần đọc hiểu và phần làm văn); Toán: 90 phút 

(50 câu), Vật lí, Hóa học, Sinh học: 45 phút (36 câu); Lịch sử, Địa lí, GDCD: 45 phút (36 câu); 

Tiếng anh: 45 phút (40câu) đối với khối 10 và 11. 60 phút (50 câu) đối với khối 12. 

- Nội dung kiến thức nằm trong chương trình học kỳ I. 

- Mỗi đề gốc trộn ra 8 mã đề từ 101 đến 108 ở tất cả các môn.  

- Quy định đánh số câu ở các môn trong Bài thi tổ hợp KHTN: Môn Vật lí từ Câu 1 đến 

Câu 36; môn Hóa học từ Câu 37 đến Câu 72; môn Sinh học từ Câu 73 đến Câu 108 (áp dụng 

cho cả ba khối 10, 11, 12). Bài thi tổ hợp KHXH: Môn Lịch sử từ Câu 1 đến Câu 36; môn Địa 

lí từ Câu 37 đến Câu 72; môn GDCD từ Câu 73 đến Câu 108 (áp dụng riêng cho khối 12). 

- Quy ước trộn đề: Đề phải trộn theo các nhóm mức độ kiến thức từ thấp đến cao (nhận biết 

→ thông hiểu → vận dụng thấp→  vận dụng cao). Mức độ nhận biết và thông hiểu có thể trộn 

vào một nhóm. 

      1.3. Tổ chức thực hiện  

  - Mỗi bộ đề bao gồm: Đề, ma trận và đáp án phải nén vào 1 file và đặt tên theo môn học, khối, 

học kỳ. 

   - Các môn không kiểm tra tập trung, giáo viên bộ môn tự tổ chức kiểm tra cuối học kì I trong 

tuần 17, sau khi kiểm tra nộp file đề bao gồm: Khung ma trận và bảng mô tả chi tiết nội dung 

đề, đề và đáp án về chuyên môn trường qua mail PHT1.  

 - Hoàn thành, bổ sung đầy đủ các cột điểm thành phần trong trong tuần 17, ngày 02/01/2020 

khóa toàn bộ chức năng nhập điểm thành phần. 

 - Đề khối 12 nộp về mail PHT1 trong ngày 07/12/2020 (không nộp bản in). 

 - Đề khối 10 và 11 nộp một bản in không gấp, không ghim đề và đóng gói vào túi đề thi, ký 

và ghi rõ họ tên (túi đựng đề lấy tại phòng PHT1) về PHT1 trong ngày 24/12/2020 và đồng thời 

gửi file nén qua mail cá nhân PHT1.  

 

SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK 

TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ 

 

Số: 07/KHCM-NVC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
                   Krông Búk, ngày 05 tháng 12 năm 2020 



 1.3. Công tác in sao đề thi  

      - Thành lập tổ sao in đề kiểm tra do 1 lãnh đạo đơn vị làm tổ trưởng. Tổ in sao chịu trách 

nhiệm hoàn toàn về tính bảo mật của đề thi, các đề kiểm tra không sử dụng phải niêm phong cẩn 

thận, các khâu của việc in sao phải có biên bản (để lưu trữ).  

     - Công tác in sao đề kiểm tra khối 12 hoàn thành trước ngày 26/12/2020, in sao đề kiểm tra 

khối 10 và 11 hoàn thành trước ngày 31/12/2020.  

2. Lịch kiểm tra, đánh giá cuối học kì 1  

 Khối 12: 

Ngày kiểm 

tra 
Buổi Môn KT 

Thời 

gián LB 
Giờ phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 
Ghi chú 

28/12/2020 

(Thứ 2) 

Sáng 
Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  

Tiếng anh 60 phút 9 giờ 25 9 giờ 30  

Chiều Toán 90 phút 13 giờ 25 13 giờ 30  

29/12/2020 

(Thứ 3) 
Sáng 

Vật lí 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 
Bài KTĐG 

KHTN 
Hóa học 45 phút 8 giờ 25 8 giờ 30 

Sinh học 45 phút 9 giờ 25  9 giờ 30 

30/12/2020 

(Thứ 4) 
Sáng 

Lịch sử 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 
Bài KTĐG 

KHXH 
Địa lí 45 phút 8 giờ 25 8 giờ 30 

GDCD 45 phút 9 giờ 25  9 giờ 30 

  Khối 10+11:   

Ngày kiểm 

tra 
Buổi Môn KT 

Thời 

gián LB 
Giờ phát đề 

Giờ bắt đầu 

làm bài 
Ghi chú 

04/01/2020 

(Thứ 2) 
Sáng 

Ngữ văn 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  

Tiếng anh 45 phút 9 giờ 30 9 giờ 35  

05/01/2020 

(Thứ 3) 
Sáng Toán 90 phút 7 giờ 25 7 giờ 30  

06/01/2020 

(Thứ 4) 
Sáng 

Vật lí 45 phút 7 giờ 25 7 giờ 30 
Bài KTĐG 

KHTN 
Hóa học 45 phút 8 giờ 25 8 giờ 30 

Sinh học 45 phút 9 giờ 25       9 giờ 30 

3. Chấm bài và nhập điểm 

- Chiều 06/01/2021: Hoàn thành chấm bài và nhập điểm. 

- Ngày 07/01/2021: Hoàn thành nhập hạnh kiểm, nhập điểm bổ sung bài kiểm tra học kỳ 1  

đối với những học sinh không tham gia thi được vì lý do chính đáng. Giáo viên bộ môn hoàn 

thành nhận xét từng học sinh trên hệ thống SMAS. 

- Ngày 08/01/2021: Khóa chức năng nhập điểm học kỳ, nhập hạnh kiểm sau 11 giờ 30. 

- Ngày 09/01/2021: In bảng điểm tổng hợp hai mặt học lực và hạnh kiểm để GVCN. 

 kiểm dò (học lực, hạnh kiểm và danh hiệu thi đua), báo cáo sai sót (nếu có) cho PHT1 xử lý. 

 Đề nghị các TTCM triển khai kế hoạch cụ thể đến các tổ viên, yêu cầu giáo viên nghiêm túc 

thực hiện./. 

      Nơi nhận: 

- HT, các PHT (triển khai); 

- Các TTCM (thực hiện); 

- Lưu: hồ sơ CM trường, VT. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
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