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Lỡ dùng bút chì, bài thi có bị trừ điểm?  

TT - * Sau khi thi xong em mới phát hiện bài thi môn toán có một hình vẽ trong bài 
giải hình học em đã lỡ vẽ bằng bút chì. Vậy bài thi của em có bị coi là đánh dấu và 
có bị trừ điểm không? Thí sinh VŨ LÊ HOÀI THANH (Hà Nội) 

- Ông Trần Văn Nghĩa, phó trưởng Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ 2009 (Bộ GD-ĐT): 

Theo quy chế tuyển sinh, thí sinh không được làm bài thi bằng hai màu mực. Chỉ những 
hình tròn vẽ bằng compa mới được sử dụng bút chì, còn toàn bài thi, kể cả hình vẽ, biểu 
đồ, đồ thị..., thí sinh đều phải kẻ vẽ bằng cùng một màu mực với chữ viết trong bài thi. 
Những trường hợp bài thi có hai màu mực hoặc trường hợp có hình vẽ bằng bút chì như 
bài làm của em sẽ bị xếp vào dạng những bài thi đặc biệt, có dấu hiệu khác thường. Hội 
đồng chấm thi sẽ lọc riêng những bài thi này và tổ chức chấm tập thể. 

Nếu bài thi được xác định bình thường, thí sinh vô tình phạm lỗi thì bài thi như trường 
hợp của em sẽ không bị trừ điểm. Đối với những bài thi hội đồng chấm xác định đủ căn 
cứ xác đáng là thí sinh cố tình đánh dấu bài sẽ bị trừ 50% điểm toàn bài thi, bài thi viết 
bằng các loại chữ, loại mực khác nhau sẽ bị cho điểm 0 đối với một số phần hoặc toàn 
bộ bài thi. 

Vì vậy khi làm bài thi, thí sinh cần lưu ý thực hiện nghiêm túc quy chế, không nên để xảy 
ra những tình huống đáng tiếc do vô tình, sơ suất vi phạm quy chế về sử dụng màu mực, 
dùng bút đỏ, bút chì, viết vẽ những nội dung không liên quan đến bài thi... gây ức chế 
cho các thầy trong quá trình chấm thi, bài thi của bản thân có thể bị xử lý trừ điểm hoặc 
hủy kết quả.  

 

Không ra đề thi vào những phần đã giảm tải   
Đề thi sẽ không quá khó 
Ông Trần Công Thành - Phó trưởng phòng Khảo thí - Cục Khảo thí và Kiểm định chất 
lượng giáo dục (Bộ GD-ĐT) cho biết: Theo quy định, đề thi tuyển sinh ĐH, CĐ phải đạt 
được các yêu cầu kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực 
hành của thí sinh (TS) trong phạm vi chương trình trung học hiện hành, chủ yếu là 
chương trình lớp 12, phù hợp với quy định về điều chỉnh nội dung học tập cấp trung học. 
Do đặc thù của kỳ thi tuyển sinh nên đề thi sẽ phân hóa được trình độ học lực của TS và 
phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi. 
Đề thi sẽ không ra ngoài chương trình và vượt chương trình trung học; không ra đề vào 
những phần đã được giảm tải, cắt bỏ, hoặc đã chuyển sang phần đọc thêm (phần chữ 
nhỏ, các phần đã ghi trong văn bản quy định về điều chỉnh chương trình). Không ra đề 
thi vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học hoặc có nhiều cách 
giải. Đề thi cũng sẽ không quá khó, quá phức tạp. 
 


