Cuộc thi Olympic Tiếng Anh cấp THPT TP Hà Nội
Năm học 2017-2018
YÊU CẦU ĐỐI VỚI THÍ SINH
1. Thí sinh khi đi thi phải mang theo THẺ HỌC SINH CÓ DÁN ẢNH.
2. Khi vào phòng thi, Thí sinh phải xuất trình thẻ học sinh.
3. Thí sinh đọc kỹ thông tin cá nhân của mình trong danh sách. Nếu có nhầm lẫn ngày sinh,
thí sinh liên hệ với Giám thị tại phòng thi để được giải quyết.
4. Thí sinh chỉ được phép mang theo bút chì (để tô vào phiếu trả lời) và tẩy vào phòng
thi. Giấy thi, giấy nháp do Ban Tổ chức cung cấp. Thí sinh làm bài trắc nghiệm
100% trong thời gian 90 phút.
5. Thí sinh không được phép mang điện thoại hoặc bất kỳ thiết bị thu phát sóng vào trường
thi. Nếu vi phạm thí sinh sẽ bị đình chỉ thi.
6. Trong quá trình làm bài, thí sinh không được phép trao đổi bài bằng bất cứ hình thức nào.
Nếu thí sinh vi phạm sẽ bị đình chỉ thi.
7. Thí sinh nộp bài đúng giờ quy định. Khi có yêu cầu nộp bài của Giám thị trông thi, thí
sinh phải dừng bút và nộp bài cho giám thị theo chỉ dẫn của giám thị coi thi.
8. Sau 1/2 thời gian làm bài, nếu có nhu cầu ra ngoài, thí sinh phải được sự đồng ý của giám
thị coi thi.
9. Khi hết giờ làm bài, thí sinh phải nộp lại đủ Đề thi và Phiếu trả lời cho giám thị coi thi.
10. Khi nộp bài, thí sinh ký tên vào Danh sách nộp bài thi có sẵn do Giám thị trông thi cung
cấp. Nếu thí sinh không ký vào tờ danh sách đồng nghĩa với việc thí sinh bỏ thi.


Lưu ý: trường hợp thí sinh nộp bài trước khi hết giờ làm bài thì thí sinh phải ký vào danh
sách nộp bài, nộp lại đề và phiếu bài làm, sau đó được giám thị hành lang dẫn ra khỏi
phòng thi và ngồi trong phòng chờ. Thí sinh chỉ được ra khỏi Hội đồng thi khi đã hết giờ
làm bài và Hội đồng thi đã hoàn tất công việc thu bài.
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