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THỂ LỆ
Hội thi Olympic Tin học không chuyên năm 2018
---------------------I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

- Đoàn viên - thanh niên đang học tập tại Trường Đại học Đồng Tháp
(Trừ sinh viên chuyên ngành Sư phạm Tin học, Khoa học máy tính);
- Mỗi Khoa thành lập 01 đội hình gồm 05 thành viên (ít nhất 01 nữ)
tham gia Hội thi.
II. NỘI DUNG: gồm 02 vòng thi, cụ thể:
1. Vòng loại
Mỗi Khoa cử ít nhất 20 sinh viên tham gia thi. Mỗi thí sinh trả lời 30 câu
hỏi trắc nghiệm về tin học trong thời gian 20 phút với hình thức trắc nghiệm.
Nội dung xoay quanh các nội dung về tin học căn bản: các kiến thức cơ bản về
máy tính, hệ điều hành window 7, internet, word, excel, powerpoint 2010. Mỗi
câu trả lời đúng được 01 điểm. Tổng điểm là 30 điểm. Các thí sinh sẽ dự thi thi
tập trung theo thời gian Ban Tổ chức thông báo. Thí sinh có điểm thi 15 điểm
trở lên đủ điều kiện tham gia Vòng Chung kết. Dự kiến thời gian thi lúc 8h00,
ngày 08/9/2018 (xem niên chế năm học 2018 - 2019 để bố trí lịch thi cho phù
hợp) tại dãy B4. Ban Tổ chức sẽ trao 03 giải thưởng có sinh viên có thành tích
xuất sắc (xếp ưu tiên thí sinh có điểm cao nhất và thời gian làm bài ngắn nhất).
Sau Vòng loại, các Khoa gửi danh sách đội thi của đơn vị mình theo mẫu 1 (Có
mẫu kèm theo) về Văn phòng Đoàn – Hội trường trước 14/9/2018.
2. Vòng Chung kết: gồm 04 phần thi như sau:
Phần 1: “Sinh viên DThU thời kỳ hội nhập”
Các đội xây dựng 01 video clip giới thiệu về thành viên và đơn vị mình.
Trong đó lồng ghép nội dung “Bạn đã chuẩn bị gì để có đủ năng lực hội nhập
quốc tế”. Hình thức thể hiện tự chọn (nói, hát, hò, vè, thơ, tiểu phẩm, ...).
Thời lượng video clip tối đa là 3 phút. Trong video phải có sự xuất hiện của
05 thành viên đội thi, không giới hạn sự xuất hiện của các diễn viên phụ
trong video. Tổng điểm của phần thi là 30 điểm. Video gửi về Ban Tổ chức
trước ngày 30/10/2018. Video sẽ được đăng tải trên trang fanpage và tính điểm
số lượt yêu thích, like. Tổng điểm phần thi là 30 điểm.

Các đội thi sẽ họp và bốc thăm thứ tự dự thi lúc 15h00, ngày 04/11/2018
tại Văn phòng Đoàn – Hội trường. Dự kiến đêm Chung kết sẽ diễn ra lúc 18h00,
ngày 24/11/2018 tại Hội trường H1.
Phần 2: “Truy xuất nhanh” (5 phút)
Chia thành 02 đợt thi: đợt 1 có 06 đội, đợt 2 có 5 đội theo thứ tự bốc thăm
05 thành viên của mỗi đội cùng trả lời nhanh 10 câu hỏi. Mỗi câu trả lời
đúng được tính 2 điểm. Tổng điểm phần thi là 20 điểm.
Phần 3: “Đối khớp” (2 phút)
Mỗi đội cử 01 thành viên gợi ý, 04 thành viên còn lại đưa ra phương án.
Thành viên gợi ý sẽ bốc thăm chọn bộ đề gồm 05 cụm từ. Mỗi đội có thời gian
02 phút vừa gợi ý vừa trả lời. Phần gợi ý không được sử dụng bất kỳ từ, cụm từ
nào trong đáp án và sinh viên không được sử dụng các ngôn ngữ hình thể
để gợi ý. Mỗi cụm từ trả lời đúng được 4 điểm. Tổng điểm phần thi là 20 điểm.
Phần 4: “Sáng tạo” (15 phút)
Mỗi đội được bố trí 01 máy tính có cài đặt các phần mềm Powerpoint,
Proshow, ... và danh sách các ảnh, video, nhạc, ... các đội thi sử dụng ứng dụng
và file dữ liệu thiết kế đoạn video không quá 2 phút về chủ đề được Ban Tổ
chức đưa ra. Tổng điểm phần thi là 30 điểm.
*Chú ý: Ban Tổ chức sẽ tính tổng điểm 04 phần thi Vòng Chung kết
để xếp hạng.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Giải Vòng loại: 01 nhất, 01 nhì, 01 ba;
- Giải Chung kết: 01 nhất, 01 nhì, 01 giải ba, 05 giải khuyến khích
- Giải thưởng cho các phần thi phụ: 01 giải phần thi “Sinh viên DThU
thời kỳ hội nhập”, 01 giải cho phần thi “Sáng tạo”.
BAN TỔ CHỨC

