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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG 

MÔN LỊCH SỬ  

 

L Mục Đích, Yêu Cầu 

1. Muc đích: 

- Thực hiện theo kế hoạch chỉ đạo của trường THPT Nguyễn Du số 123/KH-THPT-ND ngày 07 

tháng 9 năm 2022. 

- Động viên, khuyến khích HS có năng lực, có sự yêu thích đối với môn lịch sử  nhằm phát huy hết 

khả năng của mình, góp phần nâng cao chất lượng bộ môn cũng như chất lượng giáo dục trong nhà 

trường. 

2. Yêu cầu: 

Công tác tuyển chọn đảm bảo tính khách quan, nghiêm túc, công bằng theo đúng sự chỉ đạo của nhà 

trường  

II. Nội dung:  

Thực hiện công tác tuyển chọn nghiêm túc, công bằng với các nội dung cho từng khối lớp như sau: 

- Khối lớp 10:  

+ Học kì 2 chương trình lớp 9 gồm 

Bài 5 : Các nước Đông Nam Á 

Bài 12: Những thành tựu chủ yếu và cách mạng khoa học –kĩ thuật... 

Bài 16: Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc (1919 – 1925) 

Bài 18: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. 

+ Bài 1 lớp 10 – Hiện thực lịch sử và nhận thức lịch sử  

 

- Khối lớp 11 : Học kì 2 chương trình lớp 10 gồm các bài 

B 30: tiền đề, kết quả của cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mĩ 

B 31: vai trò của quần chúng nhân dân, giai cấp tư sản, nền chuyên chính Gia-cô-banh 

B 32 : cách mạng công nghiệp Anh, hệ quả  

+ Bài 1 lớp 11 - Nhật Bản : cuộc cải cách Minh Trị - nội dung, tính chất, ý nghĩa 

 

 



- Khối lớp 12 :  Học kì 2 lớp 11 gồm các bài  

B 19: chiến sự ở Đà Nẵng 

B 21: phong trào Cần vương, khởi nghĩa Hương Khê 

B 22 : chuyển biến về xã hội  

+ Bài 1 lớp 12 -  Sự hình thành trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – 

1949) 

+ Bài 2 lớp 12 – Liên xô và các nước Đông Âu (1945 -1991). Liên Bang Nga (1991 – 2000) 

Cấu trúc đề thi : gồm 5 câu hỏi với thang điểm là 20  

Thời gian làm bài thi : 120 phút ( theo kế hoạch chung của trường) 

 

Trên đây là nội dung đã được thống nhất của các giáo viên dạy môn Lịch sử để tuyển chọn đội 

tuyển học sinh giỏi trường tham gia các kì thi sắp tới của tỉnh trong năm học 2022 -2023 

 

                                                                       

                                                                      Tổ trưởng 

 

 

 

                                                                      Bùi Thị Điền  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


