SỞ GD&ĐT BẮC GIANG
TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 1

CỘNG HÒA XÀ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 213 /KH-THPTLNg1
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KẾ HOẠCH
Kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022
Căn cứ Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021- 2022 của trường THPT Lục Ngạn
số 1, nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra giữa học kỳ 1 năm học 2021-2022 như
sau:
1. Đối tượng kiểm tra: Học sinh toàn trường.
2. Môn kiểm tra
- Khối 10, 11, 12: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa
lí, Tiếng Anh, GDCD.
- Các môn: Tin; Công nghệ; Thể dục; GDQP; Nghề PT giáo viên tự bố trí
kiểm tra theo lớp vào tuần 9. Đề kiểm tra kết hợp hài hòa giữa câu hỏi trắc nghiệm
và tự luận.
3. Hình thức kiểm tra
- Kiểm tra tự luận đối với: Môn Ngữ văn khối 10, 11, 12. Thời gian 90 phút.
- Khối 12:
+ Kiểm tra 75% trắc nghiệm (25 câu hỏi) đối với các môn Lý, Hoá, Sinh, Sử,
Địa, CD; Tiếng Anh. Thời gian 45 phút.
+ Kiểm tra 70% trắc nghiệm (35 câu hỏi) đối với môn Toán. Thời gian 90
phút.
- Khối 10, 11:
+ Kiểm tra 50% trắc nghiệm (20 câu hỏi), 50% tự luận đối với các môn Lý,
Hoá, Sinh, Sử, Địa, CD, Tiếng Anh. Thời gian 45 phút.
+ Kiểm tra 50% trắc nghiệm (25 câu hỏi), 50% tự luận đối với môn Toán.
Thời gian 90 phút.
* Quy định số đề, mã đề: 02 đề/ môn, mỗi đề đảo 02 mã ( tổng là 04 mã đề).
Riêng phần tự luận 02 đề của khối 10, 11 giống nhau.
4. Thời gian, lịch kiểm tra
Stt Thứ / ngày
1 5( 4/11/2021)
2 6 (5/11/2021)
3 7 (6/11/2021)

Môn kiểm tra
Văn, GDCD, Lý
Anh, Địa, Hóa
Toán, Sử, Sinh

Thời gian (các buổi sáng)
Tiết 1,2,3,4
Tiết 1,2,3
Tiết 1,2,3,4

Ghi chú

5. Đề kiểm tra
5.1. Yêu cầu về đề kiểm tra
- Chính xác, khoa học, bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng theo môn học.
- Tăng cường câu hỏi mở, câu hỏi mang tính thực tiễn, câu hỏi liên môn nhằm
đánh giá khả năng vận dụng kiến thức và tính sáng tạo của học sinh.
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- Nội dung đề kiểm tra kiến thức từ đầu năm học đến hết tuần 8 của học kỳ 1
(Tham khảo sự phân chia tỷ lệ câu hỏi ở các mức độ kiến thức, hình thức tự luận,
trắc nghiệm theo Ma trận đề của Sở GD&ĐT năm học 2020-2021 nhưng nội dung
kiến thức áp dụng theo chương trình mới của năm học 2021-2022) .
* Lưu ý: Không kiểm tra đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn:
Không dạy; Đọc thêm; Không làm; Không thực hiện; Không yêu cầu; Khuyến khích
học sinh tự học; Khuyến khích học sinh tự đọc; Khuyến khích học sinh tự làm;
Khuyến khích học sinh tự thực hiện.
5.2. Phân công ra đề
a. Phân công giáo viên ra đề: Tổ trưởng chuyên môn xét chọn GV để ra 01 bộ
đề kiểm tra chung theo nội dung mục 3.
b.Thời gian nộp đề kiểm tra: Nộp ma trận, đề, đáp án chậm nhất ngày
23/10/2021 cho đ/c Thanh (Nộp cả bản in và file Pdf, Word).
6. Coi kiểm tra
- Giáo viên coi kiểm tra nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi tốt nghiệp
THPT năm 2021.
- Giáo viên đi coi kiểm tra có mặt tại phòng họp nhà trường theo thời gian
quy định.
7. Chấm bài
- Giáo viên chấm bài theo lớp được phân công giảng dạy;
- Hướng dẫn chấm các môn được gửi vào hòm thư điện tử sau các buổi kiểm
tra.
- Sau mỗi buổi kiểm tra GV gặp đ/c Thanh lấy bài kiểm tra về chấm.
8. Tổ chức thực hiện
- Đ/c Thanh phụ trách chung, phân công coi kiểm tra, phân công nhân viên tổ
văn phòng photo, sắp đề, bảo quản ngân hàng đề, phát đề (giao cho đ/c Dịu phụ
trách chính), điều kiện kiểm tra, điều hành và báo cáo kết quả.
- Trong các ngày kiểm tra Đoàn thanh niên phối hợp GVCN lớp trực tuần
đảm bảo vệ sinh các phòng thi.
- Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi nhà trường sẽ triển khai chi tiết
đến các tổ chuyên môn.
Nơi nhận:
- BGH(c/đ);
- TCM(t/h);
- Lưu VP.
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