Gần 600 học sinh dự kỳ thi Olympic Toán học châu Á
Thứ tư, 30 Tháng 3 2011 16:02

Vòng 1 kỳ thi Olympic Toán học châu Á - Thái Bình Dương (APMOPS) năm 2011 tại Việt Nam
sẽ diễn ra ngày 9/4 với sự tham gia của 581 học sinh.

Đối tượng dự thi là các học sinh thuộc các khối 6 và 7 được tuyển chọn từ những trường THCS
uy tín nhất trên các địa bàn Hà Nội, TP HCM, Huế, Đà Nẵng và Bình Dương.

Nội dung thi gồm 2 vòng, thí sinh thể hiện bằng tiếng Anh. Vòng 1 gồm có 30 câu hỏi trắc
nghiệm Toán học với thời gian làm bài là 120 phút. Vòng thi này sẽ được tổ chức ngày 9/4 tại
các học xá của Tập đoàn Giáo dục KinderWorld ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM thu hút 581
học sinh tham gia.

10% thí sinh đạt kết quả cao nhất ở vòng 1 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ bước
vào vòng 2 với 6 câu hỏi giải quyết vấn đề trong vòng 2 giờ đồng hồ. Vòng thi này sẽ diễn ra
vào ngày 28/5 tại Singapore.

Cuộc thi sẽ có 40 giải thưởng được trao cho 40 thí sinh đạt kết quả cao nhất tại vòng 2. Thí
sinh đạt giải nhất sẽ nhận được 1.000 đô la, giải nhì 800 đô la và giải ba 500 đô la Singapore.

Được biết, kỳ thi Toán học APMOPS đã thu hút sự tham gia của gần 8.000 thí sinh đến từ 14
quốc gia thuộc khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Năm 2009, lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam
đã có 330 học sinh tham gia. Đến năm 2010, ghi nhận hai học sinh Việt Nam đạt thứ hạng 11
và 12 của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Kỳ thi Olympic Toán học APMOPS là một cuộc thi uy tín do tập đoàn Giáo dục Quốc tế
KinderWorld Việt Nam phối hợp với Học viện Hwa Chong (Singapore) tổ chức. Đây là lần thứ 3
cuộc thi được tổ chức tại Việt Nam.
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