KHỐI T: CÁC NGÀNH HỌC KHỐI T, CÁC TRƯỜNG CÓ KHỐI T

Khối T là khối thi dành cho những thí sinh có năng khiếu và đam mê về lĩnh vực Thể
dục Thể thao. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có nhiều bạn biết đến các ngành học cũng
như các trường đại học xét tuyển khối T. Để hiểu rõ hơn về khối thi này thí sinh cùng
cập nhật những thông tin liên quan trong bài viết dưới đây.
1. Các tổ hợp môn thuộc khối T
Khối T là khối thi năng khiếu truyền thống dành cho những thí sinh có năng khiếu và đam
mê về lĩnh vực thể dục thể thao. Các môn thi khối T gồm hai môn thi văn hóa (THPT) và
môn thi Năng khiếu thể dục thể thao (nhân hệ số 2).
Hiện nay, ngoài khối T thi đại học truyền thống, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã bổ sung thêm
các tổ hợp môn thi mới nhằm giúp thí sinh có thể lựa chọn được môn học theo sở trường và
đam mê. Cụ thể, mã các tổ hợp môn của khối T như sau:
1. Khối T00(Toán, Sinh Học, Năng khiếu Thể dục thể thao)
2. Khối T01(Toán, Ngữ Văn, Năng khiếu Thể dục thể thao)
3. Khối T02(Ngữ Văn, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao)
4. Khối T03(Ngữ Văn, Địa, Năng khiếu Thể dục thể thao)
5. Khối T04(Toán, Lý, Năng khiếu Thể dục thể thao)
6. Khối T05(Ngữ Văn, Giáo dục công dân, Năng khiếu Thể dục thể thao)
2. Các ngành học xét tuyển khối T
Nếu đam mê và có năng khiếu về lĩnh vực Thể dục Thể thao, thí sinh có thể đăng ký học các
ngành tuyển sinh khối T hiện nay như:
1. Giáo dục Thể chất
2. Quản lý thể dục thể thao
3. Giáo dục Quốc phòng – An ninh
4. Y sinh học thể dục thể thao
5. Huấn luyện thể thao...
3. Các trường đại học xét tuyển khối T
Bên cạnh việc chọn ngành học phù hợp, thí sinh cần phải cân nhắc để lựa chọn được một
ngôi trường đào tạo uy tín.
Khu vực miền Bắc:
1. Đại học Sư phạm Hà Nội
2. Đại học Sư phạm Hà Nội 2
3. Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh
4. Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
5. Đại học Hùng Vương
6. Đại học Hải Phòng
7. Đại học Thủ đô Hà Nội...
Khu vực miền Trung:
1. Đại học Vinh
2. Đại học Quảng Bình
3. Đại học Thể dục Thể thao Đà Nẵng
4. Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Khoa Giáo dục Thể chất - Đại học Huế
6. Đại học Tây Nguyên
7. Đại học Phú Xuân
8. Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa...
Khu vực miền Nam:
1. Đại học Tôn Đức Thắng
2. Đại học Cần Thơ
3. Đại học An Giang
4. Đại học Sư phạm TP. HCM
5. Đại học Bình Dương
6. Đại học Đồng Tháp
7. Đại học Bạc Liêu...
4. Nội dung và hình thức thi các môn văn hóa và môn năng khiếu khối T
Đối với môn thi văn hóa (THPT)
Khối T00 (Toán, Sinh học) sử dụng để thi khối B theo hình thức trắc nghiệm; Khối T01
(Toán, Ngữ văn) sử dụng đề thi khối D; khối T02 (Ngữ văn, Sinh học) sử dụng đề thi khối C
với môn Ngữ văn và đề khối B với môn Sinh học; khối T03 (Ngữ văn, Địa lý) sử dụng đề
thi khối C; T04 (Toán, Lý) sử dụng đề thi khối A và T05 (Ngữ văn, Giáo dục công dân) sử
dụng đề thi của tổ hợp môn Khoa học xã hội.
Nội dung và hình thức thi môn Năng khiếu
Với môn năng khiếu khối T, trước khi bước vào thi các thí sinh phải trải qua bước kiểm tra
hình thể để sơ loại. Trường hợp thí sinh có chiều cao thấp, không đủ cân nặng hoặc cơ thể
có dị tật sẽ bị trừ điểm môn năng khiếu thể thao khi chưa nhân hệ số 2. Hình thể được quy
định bởi những yếu tố sau:
 Có hình thể cân đối, sức khỏe và thể lực tốt, không bị dị hình, dị tật, đảm bảo học tập và
công tác thể dục thể thao lâu dài.
 Chiều cao tối thiểu với nam là 165cm, cân nặng 45kg còn đối với nữ chiều cao là 155cm,
cân nặng 40kg.
Môn thi năng khiếu sẽ gồm 2 phần: phần thi năng khiếu chung và phần thi năng khiếu
chuyên môn, mỗi phần thi sẽ có điểm tối đa là 5 điểm. Tổng điểm thi của môn năng khiếu
chính là tổng điểm thi của 2 phần thi trên. Chi tiết các phần thi sẽ được chia sẻ dưới đây:
 Phần thi chung: Đối với phần thi chung thí sinh phải bắt buộc dự thi 2 nội dung là bật xa
tại chỗ bằng 2 chân (cm) và chạy luồn sọc (s) cự ly là 30m cả đi lẫn về.
 Phần thi năng khiếu chuyên môn: Đối với phần thi năng khiếu chuyên môn, thí sinh được
chọn 1 trong 14 môn thi sau:
TT
Bài thi
Nội dung thi
Bắn súng trường hơi; Giữ súng trên tay một phút tính độ ổn
1
Bắn Súng
định
2
Bơi Lội
Bơi 50m kiểu bơi tự chọn tính theo s; kiểm tra độ dẻo khớp vai
3
Bóng Bàn
Giật bóng thuận tay; Vụt nhanh trái tay
bật với cao có đà, gõ bóng bật tường, bóng ném, dẫn bóng tốc
4
Bóng chuyền
độ trên đoạn đường thẳng, ném bóng xa có đà trong hành lang
Đá bóng xa trong hành lang 10m; Dẫn bóng luồn cọc 30m đi
5
Bóng đá
về.
Dẫn bóng tốc độ trên đoạn đường thẳng 30m; Ném bóng xa có
6
Bóng Ném
đà trong hành lang 10m
7
Bóng rổ
Bật với cao có đà; Dẫn bóng 2 bước ném rổ 1 tay trên cao
5.

8
9
10
11
12
13
14

Cầu lông
Cờ Vua
Điền kinh
Quần vợt
Thể dục
Vật
Võ Thuật

Phát cầu cao sâu; Đánh cầu cao sâu
Giải bài tập cờ thế chiếu hết sau 2 nước đi; ghi nhớ thế cờ
thi bật xa tại chỗ, chạy 100m
Đánh bóng nẩy phải trái; Giao Bóng
Dẻo gập thân; Ke bụng thang gióng
Cầu vòng quay 20 giây; Thoát bò tại chỗ 20 giây
Đá vòng cầu 20 giây; Phối hợp các kỹ thuật
Nguồn: ST trên Internet.

