
Hướng dẫn sinh viên làm bài thi trắc nghiệm trực tuyến  
 

1. Sau khi thí sinh vào chỗ ngồi, hướng dẫn sinh viên sử dụng trình duyệt SEB 

 

Vị trí trình duyệt SEB tại màn hình Desktop 

hoặc ở dưới thanh công cụ Taskbar  

2. Màn hình đăng nhập: 

 

- Đăng nhập bằng ký danh và mật khẩu được cung cấp trong phiếu bài thi (được cấp 

bởi giám thị)  

3. Màn hình sau khi đăng nhập  

- Sau khi đăng nhập thành công, màn hình trang chủ của thí sinh như hình dưới  

 

- Nếu muốn thay đổi ngôn ngữ hiển thị, thí sinh có thể chọn ngôn ngữ trong (1)  

- Chọn môn thi bằng cách bấm vào Trang chủ hệ thống (2)  
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- Bấm chọn TIẾNG ANH … hoặc TIN HỌC … 

 

- Bấm tiếp vào BÀI THI TIẾNG ANH / TIN HỌC TRỰC TUYẾN  

 

- Bấm vào Bài thi Tiếng Anh 2 / TIN HOC … để bắt đầu làm bài  

  

  

  

  



4. Màn hình Bài thi  

 

- Bấm vào Bắt đầu làm bài để làm bài  

- Nhập mật khẩu bài thi. Mật khẩu bài thi trong phiếu bài thi  

 

- Nhấn nút Bắt đầu làm bài để làm  
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Để phóng to màn hình, bấm chuột vào biểu tượng trong (3)  

 

- Nút đặt cờ (4), sử dụng khi chưa chắc chắn câu trả lời. Không ảnh hưởng tới kết quả 

cuối cùng.  

- Khi kết thúc bài làm, thí sinh nhấn Kết thúc làm bài bên dưới danh sách câu hỏi và 

cuộn chuột xuống phía cuối danh sách liệt kê các câu hỏi.  

 

     5. Kết thúc bài thi và nộp bài 

- Nếu thí sinh muốn quay trở lại bài làm để làm tiếp, nhấn nút Tiếp tục làm bài - 

 Nếu muốn nộp bài, nhấn Nộp bài và kết thúc.  

6. Các chú ý  

- Thí sinh có thể tắt trình duyệt để được yêu cầu làm bài lại. Giám thị bình tĩnh yêu cầu 

thí sinh khởi động lại trình duyệt, đăng nhập vào hệ thống để tiếp tục làm bài. Thời 

gian vẫn tiếp tục được tính cho đến khi thời gian bài làm kết thúc.  

- Trong quá trình làm bài, nếu lỗi mạng, bài thi có thể bị ngắt kết nối tạm thời. Sau khi 

kết nối trở lại, có thể nhấn phím F5 hoặc Refresh trình duyệt để tiếp tục làm bài.  

- Nếu thí sinh kết thúc bài thi bằng mọi cách, điểm bài thi chính là điểm cuối cùng.  

- Thời gian bài thi sẽ tự động đếm lùi. Khi hết thời gian làm bài mà thí sinh chưa kết thúc 

bài thi thì hệ thống sẽ tự động ngắt phiên làm bài và chấm điểm bài thi.  

Hướng dẫn này sử dụng cho bài thi tiếng Anh 2, có thể áp dụng cho tất cả các bài 

thi khác trên hệ thống.  
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