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I. CHUẨN BỊ CỦA CÁC LỚP:
- Tìm hiểu trước các câu hỏi xoay quanh các kiến thức về Môi trường và An toàn giao
thông; (Sáng thứ 7, ngày 03/03/2018 liên hệ Thầy Phong để Photocopy)
- Chuẩn bị trang phục, mũ, bút, bảng phooc trắng, giẻ lau.
II. THỂ LỆ HỘI THI "RUNG CHUÔNG VÀNG"
1- Về phần thí sinh:
- Mỗi thí sinh đều có cơ hội đi từ câu 1 đến câu 20 và sẽ được đến đích "Rung chuông
vàng".
- Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ để trả lời là 30 giây. Đáp án đưa ra trùng với đáp án
của chương trình mới coi là đúng. Đáp án rõ ràng, đúng chính tả.
(Trường hợp có đáp án đúng khác, Ban cố vấn chương trình có quyết định cụ thể mới
được công nhận.)
- Khi bị loại thí sinh phải rời sàn thi đấu, về ngồi đúng vị trí Chi đội mình theo thứ tự,
chờ đợi cứu trợ từ thầy cô GVCN (nếu có)
- Sau câu hỏi thứ 20 mà còn lại nhiều hơn 05 thí sinh, sẽ tổ chức thi dự bị 05 câu. Sau
khi thi 05 câu dự bị nếu có nhiều thí sinh trả lời đúng thì phần thưởng cộng lại chia đều
cho các thí sinh, và kết thúc Hội thi.
- Quá trình thi đấu thí sinh phải trật tự không trao đổi trên sàn thi đấu.
2- Về việc cứu trợ: Do người dẫn chương trình quyết đinh khi nào sẽ cho cứu trợ
- Trong chương trình, các thí sinh sẽ được hưởng quyền “Trợ giúp” từ các Thầy, Cô
được cử tham gia cứu trợ: (01 lần cho mỗi mức câu hỏi) Phần cứu trợ khi:
+ Còn nhiều nhất 10 HS trên sân và đang ở trong mức từ câu 1 đến câu 10.
+ Còn nhiều nhất 03 HS trên sân và đang ở trong mức từ câu 11 đến câu 15.
- Trong trường hợp số HS bị loại tất cả hoặc còn lại quá nhiều Ban tổ chức sẽ xử lý
tình huống bằng cách sử dụng câu hỏi phụ.
- Tình huống giả định:
+ Giả định 1: Giả sử sau câu hỏi 18 tất cả HS bị loại, BTC sử dụng câu hỏi phụ cứu
trợ. Những HS trả lời đúng tiếp tục tham gia thi câu hỏi 19.
+ Giả định 2: Giả sử sau câu hỏi 20 số HS còn lại nhiều hơn một HS, BTC sử dụng
câu hỏi phụ phân loại để chọn 5 HS cuối cùng rung chuông vàng.
- Tùy vào trường hợp cụ thể BTC sẽ tiến hành trao giải cho các thí sinh có thành
tích tốt.
- Quý thầy cô GVCN của 10 lớp sẽ cứu trợ cho thí sinh của lớp mình.

- Thầy cô giáo tham gia cứu trợ sẽ chơi trò chơi đá bóng vào cầu môn khoảng cách
05 m như sau:
+ Mỗi GVCN sẽ đá 05 quả bóng vào cầu môn của BGK quy định, nếu đạt hết 05
quả vào cầu môn thì sẽ cứu được 05 thí sinh tùy theo GV chọn vào thi tiếp tục. (Mức 01)
+ Mỗi GVCN sẽ đá 02 quả bóng vào cầu môn của BGK quy định, nếu đạt hết 02
quả vào cầu môn thì sẽ cứu được 02 thí sinh tùy theo GV chọn vào thi tiếp tục. (Mức 02)
(Hoặc trò chơi ném bóng vào giỏ)
3- Về cổ động viên:
- Trong suốt quá trình thi đấu phải gữi gìn trật tự, không lộ đáp án cho bạn biết. Cổ
động viên lớp nào nhắc nhở thì tước quyền thi đấu của Chi đội đó. Và xếp hạnh kiểm yếu
em đó trong HKII năm học 2017 – 2018.
- Đến phần thi Cổ động viên, CĐV có cơ hội trả lời, đáp án đúng sẽ được nhận phần
thưởng của Ban tổ chức.
Trên đây là một số thể lệ chính của Hội thi “Rung chuông vàng” năm học 20172018 đề nghị thí sinh và cổ động viên thực hiện tốt.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: (theo kế hoạch)
- Giải tập thể (về đồng phục đẹp): 05 giải (01 nhất, 01 nhì, 01 ba, 02KK)
- Giải cá nhân: 05 giải (01 giải nhất, 01 giải nhì, 01 giải ba, 02 giải KK)
IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM THI:
-Thời gian: lúc 14h00, thứ 7 ngày 10 tháng 03 năm 2018
- Địa điểm: tại sân trường dãy A
BAN TỔ CHỨC

