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I. Yêu cầu về thiết bị:
Để có trải nghiệm tốt nhất, học sinh sử dụng các thiết bị sau để truy cập hệ thống:
-

Máy tính cá nhân (máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn) được trang bị đầy
đủ camera, micro và loa.

-

Sử dụng trình duyệt Google Chrome hoặc Firefox phiên bản mới nhất.

Yêu cầu hệ thống mạng: nên sử dụng hệ thống mạng có dây để đảm bảo tốc độ và
đường truyền ổn định, không gây ngắt quãng hay ảnh hưởng đến quá trình học sinh
đang làm bài.
Đăng nhập kiểm tra trực tuyến
-

II.

Đăng nhập bằng tài khoản ......@tn.vinschool.edu.vn do Vinschool cung cấp:

1. Truy cập địa chỉ https://lms.vinschool.edu.vn/
2. Click vào đường link thi thử bên dưới
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III.

Thi Trực tuyến:
1. Truy cập vào cuộc thi:

Tại màn hình danh sách các cuộc thi, học sinh chọn cuộc thi phù hợp với bản thân:

2. Chọn môn thi:
Học sinh sẽ thấy danh sách các môn thi học sinh cần làm. Tại Đây, học sinh chọn môn thi mình muốn
thì để di chuyển tới phần làm bài thi.

3. Làm bài thi:
a. Kiểm tra lại thông tin bài kiểm tra:
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[1]: Tên bài thi
[2]: Thời gian hết hạn
[3]: Tổng số điểm của bài thi
[4]: Tổng số câu hỏi
[5]: Thời gian có thể vào làm
[6]: Thời gian làm bài
b. Trường hợp học sinh vào bài thi khi chưa tới thời gian làm hoặc quá hạn làm bài bìa thi sẽ bị khóa
lại:
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c. Trường hợp học sinh vào bài thi trong thời gian làm bài, học sinh chọn nút Làm bài kiểm tra để
làm bài thi

-

Trường hợp bài thi cần nhập access code, học sinh cần nhập đúng access code được cung cấp
bởi giám thị:
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d. Trong khi làm bài thi:

[1]: Câu hỏi
[2]: Đáp án
[3]: Chyển câu hỏi
[4]: Danh sách câu hỏi
[5]: Thời gian còn lại
[6]: Nộp bài
Chú ý: Học sinh cần làm xong hết các câu hỏi mới có thể nộp bài
e.

nộp bài:
Học sinh có thể xem điểm của bài làm sau khi đã nộp bài. Với các câu hỏi tự luận điểm số sẽ tự
động cập nhật sau khi giáo viên đã chấm bài.
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Mọi thông tin thắc mắc liên quan đến hệ thống, quý Phụ huynh và Học sinh vui lòng liên hệ với
Phòng Tuyển sinh tại tổng đài:
- Tại Miền Bắc và Miền Trung: 18006511 chọn ngôn ngữ và máy lẻ 1/3
- Tại Miền Nam:
18006511 chọn ngôn ngữ và máy lẻ 2
Email: support@stu.vinschool.edu.vn
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