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MÔN VẼ MỸ THUẬT
1. Quy định & hướng dẫn thí sinh môn Vẽ mỹ thuật
1.1 Quy định về môn thi
a. Thể loại: Vẽ tĩnh vật đen trắng (Vẽ bằng bút chì đen)
b. Thời gian thi: 180 phút (Không tính thời gian bóc phát đề)
c. Hình thức thi: Thi tập trung, tại Trường Đại học Bách khoa (địa chỉ 54 Nguyễn Lương Bằng,
Liên Chiểu, Đà Nẵng)
1.2 Yêu cầu đối với thí sinh
a. Thí sinh đăng ký dự thi, tập trung tại địa điểm thi, vào phòng thi: trình thẻ dự thi và thực hiện
theo quy định chung của Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng;
b. Thí sinh cần chuẩn bị và được phép mang vào phòng thi: Bút chì, tẩy, que đo, thước kẻ, dây
dọi, dụng cụ gọt bút chì, bút mực (để ghi thông tin trên giây thi), bảng vẽ (để đặt giấy vẽ khổ
A3), ghế nhựa không có tựa lưng;
c. Thí sinh không được mang các vật dụng bị cấm mang vào phòng thi theo quy định chung của
Quy chế; không được mang vào phòng thi: giá vẽ, bài vẽ mẫu;
d. Thí sinh làm bài vẽ trên khổ giấy A3. Hội đồng tuyển sinh cung cấp giấy vẽ khổ A3 và giấy
nháp khổ A4
e. Thí sinh tự chọn vị trí ngồi cách xa mẫu vẽ tối thiểu 2m và thuận lợi cho mình trong phòng thi,
theo sự hướng dẫn của cán bộ coi thi.
f.

Thí sinh cần mặc trang phục lịch sự, gọn gàng khi vào phòng thi.

2. Công tác tổ chức chuẩn bị phòng thi
- Phòng thi để trống, không có bàn để học; trên bục giảng có 01 ghế tựa hoặc giá để sắp đặt
mẫu vật đề thi; cửa sổ và đèn chiếu sáng được đóng mở vừa phải đảm bảo ánh sáng phù hợp;
- Cán bộ coi thi hướng dẫn cho thí sinh tự chọn vị trí ngồi phù hợp.
3. Đề thi
- Thí sinh làm bài theo yêu cầu của để thi. Đề thi bao gồm đề thi và các mẫu vật kèm theo đề
thi, do HĐ tuyển sinh ĐHĐN quyết định;
- Mẫu vật được sắp sẵn trước giờ thi và có phương pháp đảm bảo tính bảo mật.

Đề thi mẫu:

Mẫu vật trưng bày để thí sinh thực hiện bài thi.

Đáp án mẫu

