THÔNG TIN VỀ BÀI THI TỔNG HỢP
VÒNG CHUNG KẾT QUỐC GIA MOSWC 2022
Ban Tổ chức cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng thế giới – MOSWC 2022 xin chúc mừng Quý đội
tuyển và thí sinh đã xuất sắc được vào Vòng chung kết quốc gia. Để Quý đội tuyển và thí sinh có sự
chuẩn bị tốt nhất cho vòng thi quan trọng này, BTC xin gửi một số thông tin hướng dẫn về bài thi tổng
hợp tại Vòng chung kết quốc gia MOSWC 2022 như sau.
Bài thi tổng hợp gồm 3 bài thi thành phần với tổng thời gian làm bài là 190 phút:
1. Bài thi Lý thuyết:
- Số lượng câu hỏi: 20-25 câu dạng Multi-choice;
- Phạm vi nội dung câu hỏi: Các phần lý thuyết về ứng dụng dự thi (Word, Excel, PowerPoint)
và các lý thuyết cơ bản về Internet, truyền thông kỹ thuật số, an toàn và bảo mật,…
- Thời gian làm bài: 20 phút (không được phép truy cập Internet).
2. Bài thi Scenario:
- Là bài thi thực hành
- Thí sinh sử dụng các dữ liệu thô và hình ảnh cho trước;
- Căn cứ theo Guideline để thực hiện yêu cầu bài thi;
- Yêu cầu bài thi là các nhiệm vụ (Task) để tạo ra các file sản phẩm cuối cùng;
- Các file sản phẩm cuối cùng cần phải đạt yêu cầu giống như các file mẫu tham chiếu;
- Thời gian làm bài thi: 50 phút (không được phép truy cập Internet).
3. Bài thi Creation:
- Là bài thi sáng tạo, sử dụng ứng dụng Word, Excel, PowerPoint;
- Thí sinh căn cứ theo yêu cầu bài thi, căn cứ theo nội dung và dữ liệu trong các tài liệu cho
trước hoặc dữ liệu tìm kiếm được trên Internet để xây dựng file sản phẩm cuối cùng;
- File sản phẩm cuối cùng là file:
o Trình bài đầy đủ các nội dung theo yêu cầu bài thi;
o Bố cục rõ ràng;
o Có tham chiếu đầy đủ.
o Với thí sinh thi Word: Sử dụng Word (bảng dữ liệu, hình ảnh,…) để trình bài sản phẩm
của mình dưới dạng tài liệu Word.
o Thí sinh thi Excel: Sử dụng Excel (phân tích dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, hình ảnh, biểu đồ…)
dưới dạng bảng tính (Sheet).
o Thí sinh thi PowerPoint: Sử dụng PowerPoint (bảng dữ liệu, hình ảnh, biểu đồ, hiệu ứng,…)
dưới dạng bài trình chiếu (Presentation).
- Thời gian làm bài thi: 120 phút (được phép truy cập Internet để tìm tài liệu).
Ban Tổ chức xin chúc Quý đội tuyển và thí sinh thi đấu thật tốt và đạt thành tích cao tại MOSWC 2022!

