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SỞ GD&ĐT NINH BÌNH 

TRƯỜNG THPT KIM SƠN A 

 

Số: 40 /KH-THPTKSA 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
                           

              Kim Sơn, ngày 10 tháng 02 năm 2022 
  

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi “Sao Khuê Kim Sơn A” năm thứ sáu 

dành cho học sinh trường THPT Kim Sơn A 
 

Thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của Bộ GD&ĐT về việc 

thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19, tiếp tục thực hiện đổi 

mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo; Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH 

ngày 27/8/2021 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục trung 

học năm học 2021-2022; Công văn 983/SGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2020 của Sở GD&ĐT 

Ninh Bình về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục cấp THCS, THPT từ năm học 

2020-2021; 

Trường THPT Kim Sơn A xây dựng Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sao Khuê Kim Sơn A” 

năm thứ sáu (sau đây gọi tắt là Cuộc thi) dành cho học sinh trường THPT Kim Sơn A với 

các nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 a) Khuyến khích học sinh trung học tham gia các sân chơi trí tuệ, phát huy sức 

sáng tạo và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn; 

b) Tạo ra một sân chơi thiết thực, lành mạnh, bổ ích, để các học sinh phát huy khả 

năng sáng tạo, năng khiếu sở trường của mình. Phát hiện, bồi dưỡng và động viên những 

nhân tố cho phong trào văn hoá, văn nghệ của nhà trường. 

 c) Góp phần đổi mới hình thức tổ chức hoạt động dạy học; đổi mới hình thức và 

phương pháp đánh giá kết quả học tập; phát triển năng lực của học sinh; nâng cao chất 

lượng dạy học trong các lớp, khối lớp của nhà trường; 

d) Khuyến khích các tổ, nhóm chuyên môn, các tổ chức đoàn thể và các cá nhân 

hỗ trợ các hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, GDNGLL của học sinh nhà trường; 

e) Tạo cơ hội để học sinh nhà trường trao đổi kiến thức, học hỏi, giao lưu văn hóa, 

giáo dục, hoàn thiện kỹ năng sống... 

2. Yêu cầu: Tổ chức cuộc thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chính xác, khoa học, 

khách quan, công bằng, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. 

II. TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Kiện toàn Ban tổ chức Cuộc thi  

Ban tổ chức cuộc thi cấp trường (sau khi được kiện toàn) có trách nhiệm xây dựng 

Kế hoạch thi, thống nhất nội dung thi, hình thức thi, hồ sơ thi, cơ cấu giải thưởng, cách 

chấm thi, công bố và trao giải, quyền lợi của những người đoạt giải,... Ban tổ chức cuộc thi 

căn cứ vào tình hình cụ thể để triển khai thực hiện nhưng phải đảm bảo công bằng, khách 

quan, đúng quy định đồng thời khích lệ được học sinh tham gia Cuộc thi. 
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2. Đối tượng dự thi 

Học sinh trường THPT Kim Sơn A có đủ các điều kiện sau: 

- Có kết quả xếp loại hạnh kiểm, học lực học kỳ I năm học 2021-2022 từ khá trở lên; 

- Tự nguyện tham gia Cuộc thi. 

3. Luật thi  

Phần 1: Khởi động (điểm tối đa 160 điểm) 

Trong vòng 60 giây, lần lượt mỗi thí sinh khởi động với các câu hỏi thuộc các lĩnh vực: 

Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Thể thao, Nghệ thuật, Tiếng Anh, lĩnh vực khác. 

Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm, trả lời sai không bị trừ điểm.  

Tổng số lượng câu hỏi trong phần thi này: Tối đa 16 câu hỏi. 

Phần 2: Ai nhanh hơn – “Đi tìm ẩn số” (điểm tối đa 90 điểm) 

Có 4 từ hàng ngang - cũng chính là 4 gợi ý liên quan đến ẨN SỐ mà các thí sinh 

phải đi tìm. Có 1 gợi ý thứ 5 (gợi ý trung tâm) là một hình ảnh liên quan đến ẨN SỐ. 

Hình ảnh được chia thành 5 ô đánh số thứ tự từ 1 đến 4 và 1 ô trung tâm. 

Mỗi thí sinh có 1 lượt lựa chọn để chọn trả lời một trong các từ hàng ngang này. 

Cả bốn thí sinh trả lời câu hỏi trong thời gian suy nghĩ 15 giây/câu. Trả lời đúng mỗi từ 

hàng ngang, thí sinh được 10 điểm. Ngoài việc mở được từ hàng ngang, nếu trả lời đúng, 

1 góc (được đánh số tương ứng với số từ hàng ngang) của hình ảnh - cũng được mở ra. 

Thí sinh có thể bấm chuông trả lời ẨN SỐ bất cứ lúc nào. Trả lời đúng ẨN SỐ 

trong vòng 1 từ hàng ngang đầu tiên được 80 điểm, trong 2 từ hàng ngang được 60 điểm, 

3 từ hàng ngang được 40 điểm, 4 từ hàng ngang được 20 điểm, sau gợi ý ô trung tâm 

được 10 điểm. 

Sẽ có 15 giây để bấm chuông đưa ra câu trả lời sau khi kết thúc các cột hàng 

ngang và một câu ở ô trung tâm. Trường hợp nếu hết giờ thì sẽ dành cho khán giả trả lời. 

Nếu không có khán giả trả lời, MC sẽ công bố đáp án chướng ngại vật. 

Nếu thí sinh trả lời sai ẨN SỐ sẽ bị loại khỏi phần thi này từ thời điểm trả lời. 

Phần 3:  Vận động cùng khoa học (điểm tối đa 160 điểm) 

Có 4 câu hỏi, thời gian suy nghĩ tối đa: 30 giây/câu. Thí sinh trả lời đúng và 

nhanh nhất được 40 điểm, đúng và nhanh thứ 2 được 30 điểm, đúng và nhanh thứ 3 được 

20 điểm, đúng và nhanh thứ 4 được 10 điểm. Sau khi có câu trả lời, các thí sinh sẽ viết 

đáp án ra bảng và giơ cao Ngôi Sao để BGK xác nhận các em đã trả lời và để tính thứ tự 

trả lời cho các em. Lúc này, các em sẽ không được sửa đáp án đã viết trên bảng nữa. 

Nội dung các câu hỏi trong các dạng:  

- Câu hỏi IQ: Các dạng câu hỏi ở dạng này bao gồm tìm số khác trong dãy số, tìm 

hình khác nhất so với các hình đã cho, tìm quy luật để điền hình đúng, giải mật mã,... 

- Câu hỏi sắp xếp/lọc/quan sát hình ảnh: Thí sinh phải sắp xếp các bức ảnh theo 

một trật tự nhất định hoặc lọc các bức ảnh tương ứng với các đáp án A, B, C, D, E... phù 

hợp với nội dung câu hỏi hoặc xem hình ảnh gợi ý về một sự vật và đoán sự vật đó. 

- Câu hỏi dữ kiện: Các bức ảnh, dữ kiện được đưa ra theo thứ tự từ mơ hồ tới chi 

tiết. Bằng các gợi ý này, thí sinh phải trả lời các câu hỏi như: "Đây là ai", "Đây là địa 

danh nào", "Đây là loài vật nào"…  

- Phần thực nghiệm: Tham gia trực tiếp, giải thích một hiện tượng, một tình huống 

trong thực tiễn hoặc một ứng dụng khoa học trong cuộc sống.  
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Phần 4: Về đích (điểm tối đa của các câu hỏi gốc là 90 điểm) 

Phần thi Về đích có 2 nhóm câu hỏi tương ứng với các câu hỏi 20 và 30 điểm. 

Mỗi học sinh được chọn 03 câu hỏi tùy ý trong các nhóm câu hỏi đó. 

Thời gian suy nghĩ và trả lời của câu 20 điểm là 15 giây, câu 30 điểm là 20 giây, 

riêng câu hỏi có phần thực nghiệm thì có thêm 20 giây để thí sinh thực hành trực tiếp. 

Thí sinh đang trả lời nhóm câu hỏi của mình phải đưa ra câu trả lời trong thời gian 

quy định của chương trình. Nếu trả lời sai câu hỏi thì sẽ bị trừ số điểm của câu hỏi đó, 

các thí sinh còn lại có 10 giây để bấm chuông trả lời. Trả lời đúng được cộng thêm số 

điểm của câu hỏi từ thí sinh đang thi. Trả lời sai bị trừ đi một nửa số điểm của câu hỏi.  

Nếu thí sinh đang dự thi không có câu trả lời và các thí sinh khác cũng không có 

câu trả lời hoặc trả lời sai thì thí sinh đang dự thi không bị trừ điểm của câu hỏi đang thi. 

Thí sinh có quyền được đặt ngôi sao hy vọng một lần trước bất kỳ câu hỏi nào 

của phần thi về đích. Trả lời đúng được gấp đôi số điểm, trả lời sai bị trừ đi số điểm 

bằng số điểm của câu hỏi đặt ngôi sao hy vọng. 

Thí sinh dự thi đầu tiên là thí sinh đang có số điểm cao nhất sau phần thi Vận động 

cùng khoa học. Lượt 2 trở đi thí sinh cao điểm nhất trong các thí sinh còn lại sẽ tham 

gia phần thi (nếu bằng điểm thì thí sinh có thứ tự nhỏ hơn sẽ thi trước). 

Lưu ý:  

- Cuộc thi Sao Khuê Kim Sơn A năm thứ 6 sẽ có 24 thí sinh tham dự với tổng số 

09 trận đấu: 06 trận vòng loại, 02 trận Bán kết và 01 trận Chung kết. 6 trận vòng loại 

chia thành 02 nhánh; mỗi trận vòng loại của mỗi nhánh chọn thí sinh nhất trận và thí 

sinh nhì xuất sắc nhất (các trận vòng loại của nhánh đó) sẽ giành quyền vào trận Bán kết. 

Sau mỗi trận bán kết sẽ chọn thí sinh nhất và nhì vào thi trận Chung kết.  

Mỗi trận trong cuộc thi trải qua 4 vòng thi bao gồm: Khởi động; Đi tìm ẩn số; 

Vận động cùng khoa học và Về đích. 

- BTC Cuộc thi sẽ sắp xếp một cách hợp lý nhất có thể để đảm bảo trong các cuộc 

thi vòng loại có thí sinh ở nhiều lớp khác nhau tham gia Cuộc thi.  

- Trong mỗi Cuộc thi, sau phần thi Về đích, nếu vẫn có 02 thí sinh bằng điểm 

nhau thì BTC sẽ đưa thêm 03 câu hỏi phụ để chọn thí sinh xuất sắc nhất.  

- Nếu sau câu hỏi thứ 03 vẫn chưa xác định được thí sinh xuất sắc nhất thì sẽ thi 

thêm các câu hỏi thứ 4,5,6 , ...theo nguyên tắc thí sinh nào trả lời đúng câu hỏi gần nhất 

thì sẽ là thí sinh thắng cuộc. 

4. Số lượng thí sinh 

- Mỗi Cuộc thi sẽ có 04 học sinh tham gia;  

- Học sinh đăng ký thi thông qua Câu lạc bộ Sao Khuê Kim Sơn A thỏa mãn các 

tiêu chí của thí sinh tham gia cuộc thi. Mỗi lớp giới thiệu không quá 06 HS trong mùa 6. 

  BTC khuyến khích các học sinh yêu thích các sân chơi trí tuệ đăng ký tham gia 

Cuộc thi! 

5. Nhận bản đăng ký dự thi 

GVCN các lớp có thí sinh đăng ký dự thi nộp bản đăng ký dự thi cho BTC (thầy 

Đinh Cao Thượng, Phó Trưởng ban tổ chức cuộc thi).  

Chậm nhất ngày 16/02/2022. 
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 6. Lịch thi: BTC sẽ xếp lịch và thông báo cụ thể đến các thí sinh. 

  Lịch thi sẽ diễn ra trong các tháng 2, 3, 4 năm 2022. 

7. Giải thưởng: Gồm 01 biểu trưng của chương trình và phần thưởng:  

Giải 

thưởng 
Vòng loại Vòng Bán kết Chung kết năm 

Ghi 

chú 

Giải 

nhất 

200.000đ + Vòng 

nguyệt quế có biểu 

trưng Sao Khuê 

 + Kỷ niệm chương 

300.000đ + Vòng 

nguyệt quế có biểu 

trưng Sao Khuê 

 + Kỷ niệm chương 

500.000đ + Vòng 

nguyệt quế có biểu 

trưng Sao Khuê 

 + Kỷ niệm chương 

 

Giải nhì 
150.000đ  

+ Kỷ niệm chương 

250.000đ  

+ Kỷ niệm chương 

300.000đ  

+ Kỷ niệm chương 

 

Giải ba 
120.000đ  

+ Kỷ niệm chương 

200.000đ  

+ Kỷ niệm chương 

200.000đ  

+ Kỷ niệm chương 

 

Giải tư 
100.000đ  

+ Kỷ niệm chương 

150.000đ  

+ Kỷ niệm chương 

150.000đ  

+ Kỷ niệm chương 

 

Tổng: 570.000VNĐ/cuộc thi 900.000VNĐ/cuộc thi 1.150.000VNĐ  
 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Sao Khuê Kim Sơn A” năm thứ sáu dành 

cho học sinh trường THPT Kim Sơn A. Ban Tổ chức đề nghị tổ trưởng các tổ, trưởng các tổ chức 

đoàn thể trong nhà trường, giáo viên chủ nhiệm các lớp và Câu lạc bộ Sao khuê Kim Sơn A triển 

khai thực hiện và phổ biến rộng rãi Kế hoạch tổ chức Cuộc thi đến học sinh toàn trường. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần thông tin kịp thời về Ban tổ 

chức để được hướng dẫn giải quyết./.  

Mọi thông tin khác có liên quan đến cuộc thi các thí sinh có thể truy cập vào Website 

của nhà trường “https://truongthptkimsona.vn” hoặc Fanpage “Trường THPT Kim 

Sơn A - Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình” để tham khảo./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở GD&ĐT Ninh Bình (để báo cáo);  

- Các đồng chí trong BGH nhà trường (để chỉ đạo); 

- Các tổ chuyên môn, tổ VP (để thực hiện); 

- Trưởng các tổ chức đoàn thể, GVCN (để thực hiện); 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(đã ký) 

 

 

Vũ Đắc Toàn 
 

https://www.facebook.com/thptkimsona/?__tn__=%2Cd
https://www.facebook.com/thptkimsona/?__tn__=%2Cd

