
ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI OLYMPIC 2018 CHO K62 

I. Từ vựng và cấu trúc (25 câu - 25 điểm) 

1. Chọn từ/ cụm từ hoàn thành chỗ trống trong câu (15 câu – 15  điểm) 

2. Chọn từ/ cụm từ sai trong câu (10 câu – 15 điểm) 

II. Đọc hiểu (25 câu - 25 điểm) 

1. Đọc và trả lời câu hỏi ( 3 bài – 15 câu hỏi) 

2. Đọc và chọn từ điền vào chỗ trống (1 bài – 10 câu hỏi) 

III. Viết (2 bài – 25 điểm) 

1. Chuyển câu sao cho nghĩa không đổi (10 điểm) 

2. Viết một bức thư thân mật/ Kể một câu chuyện (15 điểm) 

IV. Nghe hiểu (25 câu – 25 điểm)  

1. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp (10 câu) 

2. Nghe 5 đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng (15 câu) 

 

 

 

 

ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI OLYMPIC 2018  CHO K61 

I. Từ vựng và cấu trúc (25 câu - 25 điểm) 

1. Chọn từ/ cụm từ hoàn thành chỗ trống trong câu (15 câu – 15  điểm) 

2. Chọn từ/ cụm từ sai trong câu (10 câu – 15 điểm) 

II. Đọc hiểu (25 câu – 25 điểm) 

1. Đọc và trả lời câu hỏi ( 3 bài – 15 câu hỏi) 

2. Đọc và chọn từ điền vào chỗ trống (1 bài – 10 câu hỏi) 

III. Viết (2 bài – 25 điểm) 

1. Chuyển câu sao cho nghĩa không đổi (5 câu – 10 điểm) 

2. Viết 1 bài luận 200 - 250 từ theo một chủ đề (15 điểm) 

IV. Nghe hiểu (25 câu – 25 điểm)  

1. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp (10 câu) 

2. Nghe 5 đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng (15 câu) 

 

 

 

 



ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI OLYMPIC 2018 CHO K58, 59,60 

I. Từ vựng và cấu trúc (25 câu - 25 điểm) 

1. Chọn từ/ cụm từ hoàn thành chỗ trống trong câu (15 câu – 15  điểm) 

2. Chọn từ/ cụm từ sai trong câu (10 câu – 15 điểm) 

II. Đọc hiểu (25 câu – 25 điểm) 

1. Đọc và trả lời câu hỏi ( 3 bài – 15 câu hỏi) 

2. Đọc và chọn từ điền vào chỗ trống (1 bài – 10 câu hỏi) 

III. Viết (2 bài – 25 điểm) 

1. Viết 1 bức thư thân mật (10 điểm) 

2. Viết 1 bài luận 250 – 300 từ (15 điểm) 

IV. Nghe hiểu (25 câu – 25 điểm)  

1. Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời phù hợp (10 câu) 

2. Nghe 5 đoạn hội thoại và chọn câu trả lời đúng (15 câu) 

 




