
IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Bùi Mai Anh

Ngày sinh: 
06/11/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
170905

Phòng thi: 
09

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Nguyễn Trọng Anh Đức

Ngày sinh: 
31/12/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
170920

Phòng thi: 
09

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Phạm Vũ Anh Đức

Ngày sinh: 
18/12/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
170922

Phòng thi: 
09

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Nguyễn Thanh Hải

Ngày sinh: 
18/10/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
170927

Phòng thi: 
09

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Bùi Thanh Mai

Ngày sinh: 
12/05/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
171024

Phòng thi: 
10

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Nguyễn Trung Quân

Ngày sinh: 
26/11/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
171106

Phòng thi: 
11

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Nguyễn Nhật Quang

Ngày sinh: 
02/09/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
171108

Phòng thi: 
11

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Đỗ Đức Tiến

Ngày sinh: 
14/07/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
171117

Phòng thi: 
11

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Phạm Minh Trí

Ngày sinh: 
17/12/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
171118

Phòng thi: 
11

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Nguyễn Đức Tuấn

Ngày sinh: 
06/11/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
171122

Phòng thi: 
11

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Lưu Đình Vũ

Ngày sinh: 
04/09/2009

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  3 Khối lớp: 6
SBD: 
171127

Phòng thi: 
11

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Đinh Hiểu Bình

Ngày sinh: 
09/09/2008

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  4 Khối lớp: 7
SBD: 
171204

Phòng thi: 
12

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Nguyễn Hải Đăng

Ngày sinh: 
13/11/2008

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  4 Khối lớp: 7
SBD: 
171205

Phòng thi: 
12

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Trần Hải Đăng

Ngày sinh: 
16/03/2007

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  4 Khối lớp: 8
SBD: 
171206

Phòng thi: 
12

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Phạm Minh Đức

Ngày sinh: 
17/08/2008

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  4 Khối lớp: 7
SBD: 
171207

Phòng thi: 
12

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Nguyễn Thanh Hằng

Ngày sinh: 
15/11/2008

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  4 Khối lớp: 7
SBD: 
171208

Phòng thi: 
12

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Đặng Quang Hưng

Ngày sinh: 
03/10/2008

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  4 Khối lớp: 7
SBD: 
171210

Phòng thi: 
12

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Nguyễn Hữu Bảo Lâm

Ngày sinh: 
28/11/2007

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  4 Khối lớp: 8
SBD: 
171212

Phòng thi: 
12

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Nguyễn Lâm

Ngày sinh: 
07/10/2007

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  4 Khối lớp: 8
SBD: 
171213

Phòng thi: 
12

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.

BTC IKMC VIỆT NAM



IKMC - INTERNATIONAL KANGAROO MATHEMATIC
CONTEST

THẺ DỰ THI

Họ và tên: 
Nguyễn Huyền 
My

Ngày sinh: 
11/02/2007

Trường: 
Trường THCS Nam Từ Liêm

Cấp độ:  4 Khối lớp: 8
SBD: 
171217

Phòng thi: 
12

Điểm thi: 
Trường Tiểu Học Lômônôxốp

Giờ thi: 
8:00 - 9:15

Ngày thi: 
11/04/2021

Địa chỉ: 
Khu Đô Thị Mễ Trì Hạ - Mễ Trì - Nam Từ 
Liêm - Hà Nội

NỘI QUY PHÒNG THI

1. Thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang trong toàn bộ lúc tập trung.
2. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút. Thí sinh có mặt sau thời gian bắt

đầu làm bài thi không được dự thi.
3. Phải xuất trình Thẻ dự thi (hoặc Bản sao Giấy khai sinh) cho Cán bộ coi thi (CBCT).
4. Phải tự chuẩn bị đồ dùng khi đi thi :bút chì 2B, gọt chì, tẩy chì. Không mang thứ gì khác vào

phòng thi.
5. Nếu thấy có những sai sót hoặc nhầm lẫn về họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh... thí

sinh phải báo cáo CBCT để điều chỉnh ngay.
6. Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút xóa,

máy tính, compa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận
trong quá trình làm bài.

7. Theo quy định của Kỳ thi IKMC, trả lời sai sẽ bị trừ ¼ số điểm của câu hỏi, không trả lời không
bị trừ điểm. Vì vậy, nếu không trả lời được câu hỏi nào, các thí sinh không nên chọn bừa đáp
án.

8. Trước khi làm bài thi phải ghi đầy đủ số báo danh (gồm 06 chữ số) vào cả giấy thi và giấy
nháp.

9. Phải giữ gìn trật tự chung trong phòng thi. Nếu có ý kiến, thắc mắc, cần ra hiệu cho CBCT và
hỏi công khai khi được sự cho phép của CBCT. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo
để CBCT xử lý.

10. Thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi và khu vực thi sau khi hết thời gian làm bài và sau khi đã
nộp bài làm, đề thi, giấy nháp cho CBCT, trừ trường hợp ốm đau cần cấp cứu do người phụ
trách điểm thi quyết định.
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