
 

 

QUY CHẾ PHÒNG THI VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA TIMO 2022-2023 

(ĐỐI VỚI THÍ SINH) 

 

1. Thí sinh vào phòng thi chỉ được mang bút bi, bút mực, bút chì, thước kẻ, ê-ke, 

thước đo độ, compa và tẩy. 

2. Thí sinh không được sử dụng điện thoại và các thiết bị thu phát tín hiệu; không 

nói chuyện, không trao đổi bài, không nói tự do gây mất trật tự trong phòng thi. Thí sinh 

bị nhắc nhở đến lần thứ 3 sẽ bị hủy bài thi. 

3. Thí sinh các khối lớp KHÔNG được sử dụng máy tính cầm tay. 

4. Trước giờ thi, thí sinh tắt toàn bộ điện thoại, để toàn bộ điện thoại và tư trang tại 

khu vực cách ly (có thể xếp gọn gàng trên bục giảng, có khoảng cách với thí sinh bàn 

đầu). 

5. Thí sinh vào sau 15 phút khi bắt đầu tính giờ làm bài không được tham gia dự thi. 

6. Các thí sinh điền đầy đủ thông tin cá nhân chính xác vào Phiếu trả lời, nếu thí sinh 

điền không đầy đủ hoặc điền sai các thông tin như Số báo danh, Họ và tên, Tên trường 

đang theo học, Ban Tổ chức có quyền không chấp nhận bài thi của thí sinh. 

7. Sau khi nhận được đề thi, thí sinh kiểm tra tình trạng đề thi: rách, thiếu trang, bị 

nhòe, không đúng khối thi phải lập tức báo cho giám thị. Trong trường hợp không phát 

hiện hoặc phát hiện sau khi đã phát đề quá 10 phút thì thí sinh phải tự chịu trách nhiệm 

về bài thi của mình. 

8. Thí sinh không được mở câu hỏi khi chưa có hiệu lệnh làm bài của giám thị. 

Không được chụp ảnh, phát tán đề thi ra ngoài. Trái điều này, thí sinh có thể bị loại. 

9. Hình thức thi: Thí sinh điền đáp án vào phiếu trả lời, không cần trình bày lời giải. 

10. Bài thi có tất cả 25 câu hỏi, gồm 05 phần, mỗi phần gồm 05 câu hỏi. Mỗi câu trả 

lời đúng được 04 điểm. Câu trả lời sai hoặc không trả lời không bị trừ điểm. Tổng số 

điểm bài thi là 100 điểm. 

11. Thí sinh đi vệ sinh cần có sự giám sát của giám thị, mỗi lần chỉ được tối đa 01 thí 

sinh. 

12. Thời gian thi: 90 phút. Thí sinh làm hết 2/3 thời gian có thể nộp bài và ra về. Tất 

cả các thí sinh dự thi phải nộp lại đề thi, giấy nháp, phiếu trả lời cho giám thị trước; kí 

tên vào tờ danh sách trước khi ra khỏi phòng thi. 
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