
THỂ LỆ KỲ THI IMAS 2019 - 2020

1/ Cấp độ và đối tượng tham gia
Kỳ thi IMAS dành cho học sinh từ lớp 3 đến lớp 8 năm học
2019 – 2020.

2/ Cách thức đăng ký
• Vòng 1: 

✓Đăng ký theo trường: Thí sinh đăng ký tham dự và nộp lệ
phí theo lớp. Nhà trường tổng hợp danh sách từ các lớp
và gửi cho BTC. BTC chỉ nhận đăng ký của trường với số
lượng thí sinh tối thiểu là 20 học sinh.

✓Đăng ký tự do: Thí sinh đăng ký tại website của BTC
(Trường hợp nhà trường không nhận đăng ký).

• Vòng 2: : BTC thông báo danh sách thí sinh lọt vào vòng 2.
✓Đăng ký theo trường Nhà trường tổng hợp danh sách thí

sinh thi vòng 2 và gửi về BTC.
✓Đăng ký tự do: Thí sinh đăng ký tại website của BTC.

• Lệ phí:
✓Vòng 1: 250.000đ/thí sinh
✓Vòng 2: 200.000đ/thí sinh

Cấp độ Lớp

Cấp độ 1 - Middle Primary Lớp 3 – 4 

Cấp độ 2 - Upper Primary Lớp 5 – 6

Cấp độ 3 - Junior Secondary Lớp 7 - 8
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HOẠT ĐỘNG THỜI GIAN 

PHÁT ĐỘNG KỲ THI 09/09/2019

HẠN ĐĂNG KÝ & ĐÓNG PHÍ VÒNG 1 30/11/2019

THI VÒNG 1 
27/12/2019 

(THỨ SÁU)

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 1 

(DỰ KIẾN)
10/02/2020

HẠN ĐĂNG KÝ & ĐÓNG PHÍ VÒNG 2

(DỰ KIẾN)
25/3/2020

THI VÒNG 2 

(DỰ KIẾN)
05/04/2020

THÔNG BÁO KẾT QUẢ VÒNG 2

(DỰ KIẾN)
05/05/2020

LỄ TRAO GIẢI 05/2020

3, Lịch trình kỳ thi
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4/ Cấu trúc đề thi
Kỳ thi sử dụng Đề thi bằng tiếng Anh do Ban điều hành IMAS
Quốc tế cung cấp.
Vòng 1: Có tất cả 25 câu hỏi với thời gian làm bài là 75 phút,
20 câu hỏi đầu tiên thuộc dạng trắc nghiệm, 5 câu hỏi còn lại
yêu cầu các câu trả lời là số nguyên từ 0 đến 999. Độ khó của
các câu hỏi được phân bổ như sau:

Vòng 2: Dành cho top 5% đến 10% các thí sinh đạt kết quả cao 
nhất ở Vòng 1.
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Câu 1 - 10 Câu hỏi dễ Mỗi câu trả lời đúng thí sinh 
được 3 điểm

Câu 11 - 20 Câu hỏi trung 
bình

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh 
được 4 điểm

Câu 21 – 25 Câu hỏi khó Mỗi câu trả lời đúng thí sinh 
được 6 điểm

Câu 1 - 5 Dạng trắc 
nghiệm

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh 
được 4 điểm

Câu 6 - 13 Dạng trả lời 
ngắn

Mỗi câu trả lời đúng thí sinh 
được 5 điểm

Câu 14 – 15 Dạng trả lời chi 
tiết

Mỗi lời giải đầy đủ được 20 
điểm. Các lời giải chưa hoàn 
thành vẫn được cho điểm 
thành phần
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5/ Giải thưởng
Kết quả bài thi của thí sinh sẽ được thẩm định và phê duyệt bởi
Ủy ban điều hành IMAS Quốc tế. Giải thưởng được xếp theo kết
quả của thí sinh so với các thí sinh cùng độ tuổi tham dự thi tại
Việt Nam.
Vòng 1: Ban tổ chức IMAS quốc tế sẽ trao các chứng nhận tham
dự cuộc thi. Mỗi Giấy chứng nhận đều kèm theo Báo cáo đánh
giá năng lực tư duy Toán học của từng thí sinh. Các loại chứng
nhận bao gồm: Xuất sắc, giỏi, khá, đã tham gia.

Vòng 2: Các thí sinh xuất sắc nhất sẽ được trao tặng Huy
chương (vàng, bạc, đồng) và giấy chứng nhận do Ủy ban điều
hành IMAS Quốc tế trao tặng.

Loại Khá - Credit: 
Dành cho các thí sinh 
có kết quả từ top 16%-

50%

Loại Giỏi - Distinction: 
Dành cho các thí sinh 
có kết quả từ top 6%-

15%

Loại xuất sắc –
High Distinction:

Dành cho thí sinh có 
kết quả trong top 5%
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