PHỤ LỤC 2
MỘT SỐ QUY ƯỚC
trong thực hiện kiểm tra học kỳ 2 năm học 2019-2020
(kèm KH số …../KHKTHK2-GOT ngày 02 tháng 6 năm 2020)
I.
-

QUY ƯỚC TRÌNH BÀY ĐỀ KIỂM TRA:

Khổ giấy: A4 hoặc A5
Lề: trên, dưới, phải 2 cm; lề trái 2.5 cm
Font: Times New Roman – bảng mã Unicode 16 bit
Kích thước: từ 12 đến 14 point
Đầu đề và hình thức phải trình bày như mẫu 1a, 1b, 2.
Đáp án trắc nghiệm trình bày theo mẫu 3 và đáp án chấm máy sử dụng mẫu 3
(tập tin Excel).
II.

QUY ƯỚC ĐẶT MÃ ĐỀ CÁC MÔN TRẮC NGHIỆM (CHẤM
MÁY)

Để tiện cho việc nhập đáp án vào phần mềm chấm trắc nghiệm, Thầy Cô TTCM
vui lòng đặt mã đề theo quy ước sau đây:
Mã đề
(chính thức)

Mã đề
(dự phòng)

Toán 12

101 ➔ 104

105 ➔ 108

Tiếng Anh 12

201 ➔ 204

205 ➔ 208

Tiếng Anh 11

211 ➔ 214

215 ➔ 218

Tiếng Anh 10

221 ➔ 224

225 ➔ 228

Vật lí 12

301 ➔ 304

305 ➔ 308

Hoá học 12

401 ➔ 404

405 ➔ 408

Sinh học 12

501 ➔ 504

505 ➔ 508

Lịch sử 12

601 ➔ 604

605 ➔ 608

Địa lí 12

701 ➔ 704

705 ➔ 708

GDCD 12

801 ➔ 804

805 ➔ 808

Môn

III. QUY ƯỚC ĐẶT TÊN TẬP TIN
1) Quy ước chung
Để tiện cho việc lưu trữ và quản lý thông tin, đề nghị quý Thầy Cô đặt tên tập tin
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theo nguyên tắc như sau:
- Không đặt tên có dấu tiếng Việt.
- Phần tên sau dấu chấm là do phần mềm tự đặt. Word tự đặt docx hoặc doc;
khi xuất tập tin dạng pdf tự đặt là pdf.
- Nội dung đề kiểm tra được lưu thành 2 dạng: doc, docx và pdf. Tập tin PDF
dùng để in sao.
- Đáp áp lưu dạng doc hoặc docx.
- Làm riêng thành từng tập tin cho nội dung đề, đáp án và ma trận (không gộp
chung).
2) Môn tự luận
Quy ước đặt tên tập tin đối với môn tự luận
Tên tập tin

Ý nghĩa

KHOI_MON_Chinh thuc

Đề chính thức

KHOI_MON_Du phong

Đề dự phòng

KHOI_MON_DA Chinh thuc

Đáp án chính thức

KHOI_MON_DA Du phong

Đáp án dự phòng

KHOI_MON_MT

Ma trận đề

3) Môn trắc nghiệm
Quy ước đặt tên tập tin đối với môn trắc nghiệm, với xxx là mã đề theo quy
ước tại mục II.
Tên tập tin

Ý nghĩa
Đề trắc nghiệm.

KHOI_xxx_MON (8 tập tin tương ứng 8
4 mã đầu là chính thức.
mã đề)
4 mã sau là dự phòng.
Mau3:
KHOI_MON_DATN_Chinh thuc.docx

Đáp án 4 mã đề chính thức. Dành
cho GVBM sửa bài, chấm phúc
khảo kiểm tra.
Thực hiện bằng tập tin mẫu 3.

Mau3:

Đáp án 4 mã đề dự phòng. Dành
cho GVBM sửa bài, chấm phúc
khảo kiểm tra.

KHOI_MON_DATN_Du phong.docx
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Thực hiện bằng tập tin mẫu 3.
Mau 4:

Tập tin Excel chứa đáp án từng mã
đề để nạp vào phần mềm trắc
nghiệm. Thực hiện bằng tập tin
mẫu 4.

KHOI_MON_xxx.xls
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