THÔNG BÁO
KÌ THI TOÁN HỌC HOA KỲ AMC8 – 2018
(American Mathematics Competition 8)
Kính gửi: Qúy thầy cô, Qúy phụ huynh và Thí sinh!
BTC Kì thi Toán học Hoa Kỳ - AMC8 năm 2018 xin gửi lời cảm ơn chân thành tới sự quan
tâm của Quý thầy cô, Quý Phụ huynh và Thí sinh đối với kì thi.
Kì thi AMC8 năm nay với hơn 6.000 thí sinh trên khắp cả nước đăng ký tham gia hứa hẹn
là một cuộc thi hấp dẫn, gay cấn và vô cùng thú vị. Chúc thí sinh có một trải nghiệm ý nghĩa
và hoàn thành xuất sắc Kì thi AMC8 năm nay!
Thông báo chính thức về thời gian và địa điểm thi:
1. Thời gian: Sáng thứ ba, ngày 13/11/2018
➢

Thời gian tập trung:

07:35 – 07:40

➢

Phổ biển quy chế thi tại phòng thi:

07:40 – 08:00

➢

Thời gian thi:

08:00 – 08:40

2. Địa điểm: Tại các điểm thi mời xem trên danh sách phòng thi.
3. Quy định dự thi: Xem Phụ lục ở trang bên
Thí sinh vui lòng mang theo Thẻ học sinh hoặc bản sao Giấy khai sinh để làm thủ tục dự thi.
Mọi thắc mắc liên quan xin vui lòng liên hệ:
SĐT: 0924686868 | Website: http://amcvietnam.edu.vn/ | Facebook: facebook.com/amcvietnam.edu/

Trân trọng!
BTC KÌ THI AMC8 – 2018

QUY ĐỊNH DỰ THI DÀNH CHO THÍ SINH
1. Thí sinh phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày, giờ quy định. Thí sinh đến sau khi đã bắt đầu
thời gian làm bài thi không được dự thi.
2. Thí sinh phải cam kết không tiết lộ đề thi dưới mọi hình thức.
3. Khi vào phòng thi, thí sinh phải tuân thủ các quy định sau đây:
a) Trình Thẻ học sinh hoặc bản sao giấy khai sinh cho cán bộ coi thi;
b) Chỉ được mang vào phòng thi bút chì, gọt bút chì, compa, tẩy, thước kẻ;
c) 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;
d) Không được mang vào phòng thi vũ khí, chất gây nổ, gây cháy, bia, rượu, giấy than, bút
xóa, tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá
e)
f)

g)
h)

trình làm bài thi và quá trình chấm thi;
Trước khi làm bài thi phải hoàn thành đầy đủ các thông tin cá nhân trên phiếu trả lời,
giấy nháp theo hướng dẫn của CBCT;
Bài làm phải viết rõ ràng, sạch sẽ, không nhàu nát, không đánh dấu hoặc làm ký hiệu
riêng. Phải bảo vệ bài làm của mình và nghiêm cấm mọi hành vi gian lận, không được
xem bài của thí sinh khác, không được trao đổi ý kiến, trao đổi tài liệu khi làm bài;
Nếu cần hỏi CBCT điều gì phải hỏi công khai. Phải giữ gìn trật tự, im lặng trong phòng
thi. Trường hợp ốm đau bất thường phải báo cáo để CBCT xử lý;
Khi hết giờ thi phải ngừng làm bài và nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho CBCT. Không
làm được bài, thí sinh cũng phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp. Khi nộp bài thí sinh phải
ký tên xác nhận vào bản danh sách theo dõi thí sinh;

i) 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 cán bộ coi thi, trừ trường hợp ốm đau cần cấp
cứu do người phụ trách điểm thi quyết định.

