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THỂ LỆ THI BÁN KẾT và CHUNG KẾT

I. TỔNG QUÁT

Sau nhiều lần thi và với sự góp ý của thầy cô, phụ huynh, BTC đã quyết định tổ
chức thi bán kết và chung kết với hình thức mới nhằm mục đích:

1. Tránh trường hợp các em thi nhiều lần, đã quen và bấm chuông nhanh hơn
những em mới thi. Mỗi em và mỗi đội sẽ lần lượt được quyền ưu tiên chọn
lựa thể loại thi và câu hỏi .

2. Phối hợp thi theo từng cá nhân và theo đội.

3. Vì tất cả câu hỏi được chiếu trên màn ảnh, mọi người đều thấy và đọc được,
cho nên sau khi thầy, cô điều khiển chương trình đọc hết câu hỏi, thí sinh chỉ
có thể trả lời 1 lần và không được bổ túc.

II. THỂ LỆ

1. Hình thức: Jeopardy

2. Thể loại: Có 4 thể loại khác nhau: Lịch sử, Địa lý, Văn và kiến thức tổng
quát.

3. Số câu hỏi: 20 câu. (cho bán kết) và 25 câu (cho chung kết)

4. Nội dung thi: Bao gồm tất cả trong tài liệu học của cấp đó và cấp thấp hơn.

5. Cách thức trả lời các câu hỏi: Tổng số câu hỏi là 20 câu (BK) và 25 câu
(CK) được chia ra như sau:

a. Trước khi bắt đầu, đại diện hai đội sẽ bốc thăm để được chọn câu hỏi
trước.

b. 8 câu hỏi đầu dành cho toàn đội, mỗi đội sẽ luân phiên được chọn 4
câu, tất cả các em trong đội được chọn câu hỏi, đều có quyền bấm
chuông trả lời.

c. Đội trưởng sẽ bàn thảo với các bạn để cử người đại diện chọn câu hỏi
cho đội.



d. Những câu dành chung cho đội thì được bàn thảo trước khi trả lời.

e. 8 câu kế tiếp được chia đều cho mỗi em trong 2 đội. Lần lượt mỗi em
sẽ có quyền chọn câu hỏi và trả lời, nếu có đội thiếu thí sinh (td như 1
đội 4 em và 1 đội 3 em) thì câu hỏi còn lại sẽ là ưu tiên cho thí sinh
nào trong đội thiếu thí sinh, bấm chuông trả lời trước).

f. Những câu hỏi cho cá nhân, thí sinh trong đội đó không được bàn thảo
hay bổ túc.

g. Số còn lại trong tổng số 20 câu hoặc 25 câu, thầy cô điều khiển
chương trình sẽ theo thứ tự từ nhỏ đến lớn để đọc câu hỏi và cả hai
đội đều có quyền bấm chuông trả lời..

6. Cách thức bấm chuông: Sau khi thầy cô ĐKCT đọc xong chữ HẾT của
mỗi câu hỏi:

a. Thí sinh có 10 giây để suy nghĩ (cá nhân) hay thảo luận (toàn đội)
trước khi bấm chuông trả lời.

b. Sau khi bấm chuông, trong vòng 4 giây, (khi đèn còn sáng) thí sinh
phải trả lời, nếu thí sinh không trả lời  (khi đèn tắt) thì sẽ mất quyền
ưu tiên và thầy cô ĐKCT sẽ mời đội đối diện trả lời. (không cần đọc
lại câu hỏi vì đã có trên màn ảnh).

c. Khi được mời, bất cứ thí sinh nào trong đội đối diện đều có quyền
bấm chuông và trong vòng 4 giây phải trả lời ngay.

d. Không có bổ túc thêm.

e. BGK sẽ tuyên bố cho điểm khi cần thiết.

f. Nếu thí sinh bấm chuông trước khi thầy cô ĐKCT đọc chữ HẾT sau
mỗi câu hỏi, hoặc sau 10 giây để suy nghĩ, hoặc quá 4 giây sau khi
bấm chuông thì sẽ mất quyền ưu tiên.

7. Cách thức cho điểm:

a. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm,



b. Trả lởi đúng từng phần BGK sẽ quyết định số điểm.

c. Trả lời sai sẽ không bị trừ điểm

d. Sẽ có một câu hỏi được điểm gấp đôi, có thể là bất cứ câu hỏi nào. (để
tạo không khí hào hứng cho các thí sinh).

e. Điểm của mỗi đội là tồng số điểm của thí sinh trong đội.

f. Nếu hai đội có số điểm bằng nhau thì sẽ thi thêm 3 câu hỏi dự khuyết.

KẾT LUẬN

 Như vậy chúng ta thấy là mỗi thí sinh, mỗi đội và ngay cả thầy cô ĐKCT
đều có cơ hội chọn lựa câu hỏi.

 Các thí sinh sẽ vừa được nghe, vừa được đọc câu hỏi, vừa được chọn thể
loại mình thích và vừa được ưu tiên có thời gian để suy nghĩ trả lời câu
hỏi. Hãy dùng tất cả những quyền lợi này để trả lời cho chính xác.

 Các em sẽ không phải lo lắng vì mình không thể nhanh tay để bấm
chuông.

 Chỉ có những câu còn lại mà thầy cô ĐKCT chọn để hỏi thì thí sinh mới
cần nhanh tay để bấm chuông.

 Sự phối hợp các hình thức và thể lệ trên, BTC hy vọng tất cả các thí sinh
sẽ có một cuộc thi công bằng và vui vẻ.


