
  

UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Số:          /SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT 

V/v hướng dẫn ôn tập kiểm tra, đánh giá 

cuối kỳ I, năm học 2020-2021 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 
 

Đắk Lắk, ngày      tháng 12 năm 2020 

                   

Kính gửi:  

- Các trường trung học phổ thông, các trường phổ thông có nhiều 

cấp học; 

- Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh; 

- Các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên 

các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột. 

Tiếp theo Công văn 1842/SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày 02/12/2020 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện bài kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I, 

năm học 2020-2021. Để chuẩn bị tốt cho kỳ kiểm tra, đánh giá (KTĐG), Sở Giáo dục 

và Đào tạo hướng dẫn các đơn vị về những nội dung ôn tập như sau: 

1. Nội dung kiến thức tổ chức ôn tập để KTĐG từ tuần 1 đến hết tuần 16. Tiến 

độ thực hiện cụ thể các môn học theo phụ lục đính kèm. 

2. Thời lượng KTĐG mỗi môn học của các bài tổ hợp là 45 phút/40 câu hỏi 

trắc nghiệm (Công văn 1842 là 45 phút/36 câu trắc nghiệm). 

3. Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh, các trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 

– Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã Buôn Hồ, thành phố Buôn Ma Thuột tự tổ 

chức ôn tập và tự tổ chức KTĐG, không tham gia bài KTĐG chung do Sở GDĐT tổ 

chức. 

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện. Trong quá 

trình triển khai, thực hiện, mọi khó khăn, vướng mắc cần báo cáo kịp thời về Sở 

GDĐT qua phòng KTKĐCLGD-CNTT để được hướng dẫn kịp thời theo số điện 

thoại 0915021144./.  

Nơi nhận:               
- Như trên (để thực hiện);    
- Lãnh đạo Sở (để báo cáo); 

- Thanh tra Sở                                                               
- Văn phòng Sở                      

- Phòng GDTrH                để phối hợp; 

- Phòng GDTX-CN 

- Phòng KHTC 

- Lưu: VT; KTKĐCLGD-CNTT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Tường Hiệp 

                                                             

 

 

 



  

NỘI DUNG ÔN TẬP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2020-2021 

(Kèm theo Công văn số       /SGDĐT-KTKĐCLGDCNTT ngày    12/2020 của Sở GDĐT) 

STT Môn học Tiết  Ghi chú 

1 Toán Giải tích: 40 

Hình học: 17 

Ôn tập: Giải tích đến tiết 40, hình 

học đến tiết 17 

2 Ngữ văn 45 Ôn tập đến tiết 45 

3 Tiếng Anh 45 Ôn tập đến tiết 45 

4 Vật lí 30 Ôn tập đến tiết 30 

5 Hóa học 30 Ôn tập đến tiết 30 

6 Sinh học 16 Ôn tập đến tiết 16 

7 Lịch sử 25 Ôn tập đến tiết 25 

8 Địa lí 16 Ôn tập đến tiết 16 

9 GDCD 16 Ôn tập đến tiết 16 

 


		2020-12-15T09:27:36+0700


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-12-15T09:51:48+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-12-15T09:51:54+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-12-15T09:52:06+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-12-15T09:52:31+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk - Phone: 02623860011 - fax: 02623860008 - Email: stttt@tttt.daklak.gov.vn

	2020-12-15T09:53:14+0700
	SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TỈNH ĐẮK LẮK
	Sở Giáo dục và Đào tạo<daklak@gddt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




