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GIỚI THIỆU CHUNG
VANDA là kỳ thi khoa học quốc tế được tổ chức thường niên
ở khắp nơi trên thế giới và được tổ chức lần đầu tiên ở Việt
Nam năm 2019. Đây là một sân chơi đầy màu sắc dành cho
các bạn học sinh từ lớp 3 đến lớp 11 với cấu trúc đề thi
song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt). Cuộc thi tập trung vào
khả năng tư duy phản biện cũng như sự sáng tạo của mỗi
thí sinh trong việc xử lý các nút thắt mà đề bài đưa ra.
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MÔ TẢ CUỘC THI
ĐỐI TƯỢNG THAM GIA
Các học sinh từ lớp 3 đến lớp 11.

CẤU TRÚC ĐỀ THI
Đề thi gồm 3 phần:
1. Phần A: Câu 1 đến câu 10: trả lời đúng được 2 điểm, trả

lời sai bị trừ 1 điểm, không trả lời không được cộng
điểm cũng như không bị trừ điểm.

2. Phần B: Câu 11 đến câu 20: trả lời đúng được 3 điểm,
trả lời sai hoặc không trả lời không bị trừ điểm.

3. Phần Câu hỏi ứng dụng:
• Câu 21 đến câu 23: trả lời đúng được 3 điểm, trả lời

sai hoặc không trả lời không bị trừ điểm.

• Câu 24 đến câu 25: trả lời đúng được 4 điểm, trả lời
sai hoặc không trả lời không bị trừ điểm.

Tất cả học sinh được cho trước 10 điểm. Điểm tối đa là 77
điểm.

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
• Top 8% điểm cao nhất của khu vực được nhận huy

chương vàng và giấy chứng nhận.

• Top 12% tiếp theo của khu vực được nhận huy chương
bạc và giấy chứng nhận.

• Top 20% tiếp theo của khu vực được nhận huy chương
đồng và giấy chứng nhận.

• Top 10% tiếp theo của khu vực được nhận giải khuyến
khích.

• Những học sinh còn lại được nhận giấy chứng nhận tham
gia kỳ thi của BTC.


