CÁC QUY ĐỊNH TẠI VÒNG CHUNG KẾT
A. Quy định về thời gian
1. Thí sinh phải có mặt trước giờ thi 15 phút. Thí sinh đến trễ sau thời
gian quy định xem như tự ý bỏ cuộc và không được tham gia thi.
B. Quy định về trang phục
2. Thí sinh tham gia Vòng Chung kết Mathnasium Championship
Open 2017 phải mặc đồng phục của trường mà mình đang học và không
được đi dép lê.
C. Quy định tại phòng thi
3. Thí sinh làm bài bằng các vật dụng BTC đã cung cấp sẵn (bảng và
bút). Các vật dụng khác phải để ngoài khu vực thi.
4. Ngồi đúng vị trí theo số báo danh được thông báo trước.
5. Tuyệt đối không được trao đổi, bàn bạc, gian lận, quay cóp và làm
mất trật tự trong khu vực thi. Sau 2 lần nhắc nhở, nếu thí sinh vẫn tiếp tục
vi phạm, BTC có quyền mời thí sinh ra khỏi khu vực thi.
6. Tuân thủ đúng hiệu lệnh của MC, đặc biệt là các hiệu lệnh sau:
- “30 giây suy nghĩ và trả lời bắt đầu”: thí sinh sẽ có 30 giây để suy
nghĩ và dùng bảng để trả lời đáp án của mình. 30 giây sẽ được đếm ngược
và hiển thị trên màn hình.
- Hiệu lệnh “Giơ bảng”: đồng loạt thí sinh bỏ bút xuống và giơ bảng
của mình lên. 5 giây sau hiệu lệnh này, thí sinh nào chưa giơ bảng, đáp án
sẽ được xem là không hợp lệ.
Lưu ý:
+ Thí sinh giữ nguyên bảng cho đến khi phụ trách hội đồng thi
thông báo “Hạ bảng”. Trong trường hợp thí sinh hạ bảng xuống trước hiệu
lệnh, giáo viên có thể sẽ không kịp ghi lại đáp án và thí sinh sẽ không được
tính điểm cho câu trả lời đó.
+ Sau khi hạ bảng, các thí sinh nhanh chóng xóa sạch bảng và chuẩn
bị cho câu hỏi tiếp theo.
7. Trong thời gian thi, thí sinh tuyệt đối không ra khỏi khu vực thi.
Trong trường hợp đặc biệt, thí sinh phải nói rõ lý do và phải được sự cho
phép của giáo viên coi thi mới được ra ngoài.
8. Khi có sự việc bất thường xảy ra thí sinh phải tuyệt đối tuân theo sự
hướng dẫn của giáo viên coi thi.

THỂ LỆ THI KNOCK-OUT
VÒNG CHUNG KẾT
Đối với các phần thi knock-out dành cho giải Nhất, Nhì hoặc Ba:
Các thí sinh sẽ thi theo hình thức trả lời nhanh và đúng. Thí sinh nào đưa ra
câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ trở thành thí sinh đạt giải.

Đối với phần thi knock-out dành cho 10 giải Khuyến khích:
BTC sẽ đưa ra các câu hỏi với thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là
30s. Các thí sinh trả lời đúng sẽ được BTC lựa chọn.
Trong trường hợp số chỉ tiêu thấp, các thí sinh sẽ thi theo hình thức trả lời
nhanh và đúng. Thí sinh nào đưa ra câu trả lời đúng và nhanh nhất sẽ trở
thành thí sinh đạt giải.

