
ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT – TIN HỌC 10 

Yêu cầu: Khởi động Word và phần mềm gõ tiếng việt để soạn thảo văn bản 

sau như bên dưới. Lưu văn bản vào địa chỉ D:\KIEMTRA với tên có cấu 

trúc như sau: <tên học sinh>_<lớp>.  ví dụ: Lê Thị An_10a8 

 

 SỞ GD&ĐT TỈNH ĐẮK LẮK Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

 TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2017 

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp năm 2017 diễn ra sắp tới, trường THPT 

Hùng Vương thông báo kế hoạch thi thử tốt nghiệp như sau: 

Đối tượng tham gia: phải đủ các điều kiện sau: 

 Học sinh khối 12 có nguyện vọng và đã đăng ký. 

 Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh đăng ký và gửi về văn 

phòng trước ngày 10 tháng 4 năm 2017. 

Mẫu đăng ký: 

STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 
Lớp 

Dân 

tộc 

Đăng ký môn 

KHTN KHXH 

1       

2       

… … … … … … … 

Thời gian: 

Ngày thi Buổi thi Môn thi Thời gian bắt đầu 

10/06/2017 
Sáng Ngữ văn 7h30 

Chiều Toán 14h20 

11/06/2017 
Sáng KHTN 7h30 

Chiều Ngoại ngữ 14h20 

12/06/2017 
Sáng KHXH 7h30 

Chiều Dự phòng 

 



 

SỞ GD&ĐT TỈNH ĐĂK LĂK  

TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG 

THÔNG BÁO 

KẾ HOẠCH THI THỬ TỐT NGHIỆP NĂM 2017 

Để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp năm 2017 diễn ra sắp tới, trường THPT 

Hùng Vương thông báo kế hoạch thi thử tốt nghiệp như sau: 

Đối tượng tham gia: 

 Học sinh khối 12 có nguyện vọng và đã đăng ký. 

 Giáo viên chủ nhiệm lập danh sách học sinh đăng ký và gửi về văn 

phòng trước ngày 10 tháng 4 năm 2017. 

Mẫu đăng ký: 

STT Họ và tên 
Ngày 

sinh 
Lớp 

Dân 

tộc 

Đăng ký môn 

KHTN KHXH 

1 Ghi tên vào … … … … … 

2       

3       

 

 

 

Yêu cầu: lưu tên file là <họ và tên>_<lớp>.doc ( ví dụ: Lê Thị 

An_10a4.doc) và gửi về địa chỉ email trithuc258@gmail.com 


