
QUY CHẾ CUỘC THI LẬP TRÌNH CODE WAR JUNIOR 2020 

#Code your life  

1. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG  

1.1. Tên cuộc thi: Code War Junior 2020 

1.2. Chủ đề cuộc thi: Code your life 

1.3. Ban Tổ chức cuộc thi:  

Cuộc thi được tổ chức bởi: Đại diện Công ty TNHH Phần mềm FPT (FPT Software) – 

Phòng Codelearn Academy 

1.4. Thời gian tổ chức:   

- Bắt đầu đăng ký và tham gia học lấy chứng chỉ: 24/04/2020 – 23/05/2020 

- Vòng thi sơ loại online : 29/05/2020 – 07/06/2020 (2 tuần) 

- Vòng chung kết dự kiến: 13/06/2020  

- Các mốc thời gian trên có thể điều chỉnh trong quá trình tổ chức tùy theo tình hình 

thực tế và được thông báo rộng rãi trên các kênh truyền thông của cuộc thi trước tối 

thiểu 02 ngày trước khi các vòng thi diễn ra. 

1.5.  Đối tượng tham gia:    

- Học sinh THCS, THPT yêu thích lập trình khu vực miền Bắc. 

- Các thí sinh có nghĩa vụ kê khai đầy đủ và chính xác toàn bộ thông tin theo yêu cầu 

của BTC khi đăng ký. Trong trường hợp phát hiện gian lận về thông tin, tạo tài khoản 

ảo, BTC xem xét quyết định hủy một phần hoặc toàn bộ kết quả thi đấu của thí sinh, 

xem xét loại thí sinh hoặc thí sinh khỏi cuộc thi. 

1.6. Yêu cầu về đăng ký  

- Thí sinh đăng ký dự thi phải là học sinh THCS hoặc THPT trong độ tuổi từ (12 - 18 

tuổi)  

- Các thí sinh đăng ký tham dự chương trình từ ngày 24/04 đến hết  ngày 23/05 tại 

https://cwj.codelearn.io 

- BTC sẽ gọi điện xác nhận độ tuổi và xếp bảng thi đấu online/offline phù hợp cho thí 

sinh sau khi đăng ký tham dự. 

- Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký, thí sinh tạo tài khoản và đăng ký khoá học theo 

hướng dẫn trong mail của BTC.  

 

1.7. Hình thức học và thi đấu:  



- Vòng học online lấy chứng chỉ Codelearn: Thí sinh đăng ký tài khoản trên hệ thống 

và hoàn thành 1 khóa học theo yêu cầu của BTC  

- Đối với thí sinh bảng chuyên BTC yêu cầu hoàn thành khóa học khóa C++  

- Đối với thí sinh bảng không chuyên và THCS  BTC yêu cầu hoàn thành khóa Python.   

- Cuộc thi online: Thi cá nhân trong vòng 2 tuần chia thành 3 bảng THPT (chuyên và 

không chuyên) và THCS.  

- Cuộc thi offline: Thi cá nhân tại công ty FPT Software  

- Các thí thí sinh làm bài thi trực tuyến trên trang web của cuộc thi 

(https://codelearn.io/). 

- Mỗi thí sinh cần viết một đoạn chương trình bằng ngôn ngữ lập trình tự chọn gồm: 

C++, C#, Java, Python, JS, Go để giải quyết bài toán do ban tổ chức (BTC) đưa ra. 

- Thí sinh đưa đoạn code chương trình của mình trực tiếp lên hệ thống, chạy qua các 

kiểm thử (test case), nếu vượt qua các test case sẽ được chấp nhận là câu trả lời đúng 

và ghi điểm. Vượt qua càng nhiều test case càng được nhiều điểm. 

- Trong quá trình thi các thí sinh có thể theo dõi thông tin bài làm của mình tại tab: 

LeaderBoard và SubmitHistory trên website của cuộc thi. 

1.8.  Quy tắc tính điểm, thời gian làm bài và xếp hạng 

1.8.1. Tính điểm: 

- Tổng điểm của 1 vòng thi bằng tổng số điểm của các bài thi mà thí sinh đó làm được. 

- Mỗi bài tập có 1 số kiểm thử (test cases). Một nửa số test cases được mở để thí sinh 

có thể dùng để kiểm tra code của mình. Một nửa số test cases được ẩn và dùng để 

chấm điểm code của thí sinh chơi. Mỗi test case cũng có quy định thời gian chạy khác 

nhau và được xác định trên hệ thống Codelearn.io. 

- Mỗi bài tập có 1 số điểm tối đa được quy định trước. Trường hợp code của thí sinh 

vượt qua toàn bộ các Test cases ẩn trong thời gian cho phép, thí sinh ghi được số điểm 

tối đa. Sai hoặc chạy quá thời gian quy định 1 test case, thí sinh được 1/2 số điểm. Sai 

hoặc chạy quá thời gian quy định 2 test cases, thí sinh được 1/4 số điểm. Sai hoặc 

chạy quá thời gian quy định 3 test cases trở lên, thí sinh không ghi được điểm. Các 

thành viên tổ kỹ thuật và hệ thống tự động dò quét, tiến hành kiểm duyệt các trường 

hợp sao chép kết quả của các thí sinh. Trong trường hợp phát hiện các thí sinh sử 

dụng các hình thức sao chép một phần hoặc toàn bộ các đoạn code của nhau, các thí 

sinh có bài thi giống nhau sẽ bị hủy kết quả thi đấu và loại khỏi cuộc thi. Giải thưởng 

được trao cho thí sinh hợp lệ có kết quả xếp hạng kế tiếp. BTC có quyền hủy trực tiếp 

https://codelearn.io/


hoặc truy thu, yêu cầu đền bù giải thưởng đối với các thí sinh gian lận & vi phạm quy 

chế này. 

1.8.2. Tính thời gian: 

- Thời gian bắt đầu được tính từ lúc mở đề. 

- Tổng thời gian của mỗi lần mở đề tính theo thời gian nộp bài cuối cùng mà đạt điểm 

của lần mở đề đó 

 Ví dụ: Cuộc thi có 2 batch. Batch 1 có 3 bài mở đề lúc 12:00, bài 1 (task 1) hoàn thành 

lúc 12:05:01, bài 2 hoàn thành lúc 12:15:02, bài 3 hoàn thành lúc 12:40:05 thì tổng 

thời gian hoàn thành batch 1 là 40:05. Batch 2 có 2 bài mở đề lúc 20:00 (task) bài 1 

hoàn thành lúc 20:05:01, bài 2 hoàn thành lúc 20:15:02  thì tổng thời gian hoàn thành 

batch 2 là 15:02. 

- Tổng thời gian cả cuộc thi bằng tổng thời gian các lần mở đề cộng lại với nhau. 

 Ví dụ: Thời gian hoàn thành batch 1 là 40:05, thời gian hoàn thành batch 2 là 15:02, 

vậy tổng thời gian hoàn thành cuộc thi là: 55:07:00 

- Vòng loại online thi đấu trong 2 tuần – mỗi tuần có 2 lần mở đề vào lúc 21:00 và 

đóng đề vào lúc 23:59, thời gian thi đấu của các thí sinh cụ thể như sau: 

Tuần thi 

đấu 

Thời gian mở đề Thời gian đóng đề, hoàn 

thành trận thi 

Ghi chú 

Tuần 01 21:00:00 ngày 29/05/2020 

21:00:00 ngày 30/05/2020 

23:59:00 ngày 31/05/2020 Thí sinh làm và 

nộp bài bất cứ lúc 

nào trong thời gian 

mở đề.  

Tuần 02 21:00:00 ngày 05/06/2020 

21:00:00 ngày 06/06/2020 

23:59:00 ngày 07/06/2020 

 

- Trong vòng thi chung kết, tổng thời gian làm bài được tính theo thời gian nộp bài cuối 

cùng mà đạt điểm. 

 Ví dụ: Cuộc thi có 3 bài mở đề lúc 12:00 (task) bài 1 hoàn thành lúc 12:05:01, bài 2 

hoàn thành lúc 12:15:02, bài 3 hoàn thành lúc 12:40:05 thì tổng thời gian hoàn thành 

là 40:05. 

1.8.3. Tính số lần nộp bài: 

- Mỗi bài tập cũng có lần số lần nộp bài tối đa. Trường hợp hết số lần nộp bài, thí sinh  

sẽ không thể nộp bài được nữa (nhằm hạn chế thí sinh sử dụng các phương pháp dò 

test case, tấn công server).  



- Số lần nộp bài trên thành tích của mỗi thí sinh được ghi nhận bằng số lần nộp bài cho 

tới khi thí sinh đạt điểm số cao nhất và nhanh nhất (ví dụ thí sinh submit 3 lần, lần đầu 

được 50 điểm, lần 2 và lần 3 được 100 điểm, thì thí sinh được ghi nhận số lần nộp bài 

là 2). 

- Số lần nộp bài của 1 vòng thi được tính bằng tổng số lần nộp bài của từng bài thi. 

1.8.4. Xếp hạng và tính giải thưởng 

- Thí sinh có tổng điểm lớn hơn được xếp trên thí sinh có điểm ít hơn 

- Trường hợp có 2 hoặc nhiều thí sinh đạt cùng điểm số, thí sinh nào có thời gian hoàn 

thành ngắn hơn sẽ xếp trên. 

- Trường hợp có 2 hoặc nhiều thí sinh cùng điểm số và cùng thời gian hoàn thành, thí 

sinh nào có số lần nộp bài ít hơn sẽ xếp trên. 

- Trường hợp các thí sinh cùng điểm số, cùng thời gian và cùng số lần nộp bài, các thí 

sinh sẽ có thứ hạng bằng nhau. Trong trường hợp này, BTC xem xét chia đều giải 

thưởng cho các thí sinh có thứ hạng bằng nhau và kết quả của BTC là kết quả cuối 

cùng. 

2. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VÀ HOÀN THÀNH KHÓA HỌC  

- Thí sinh tạo tài khoản, đăng ký và hoàn thành khóa học trên Codelearn.io từ ngày 

24/04 - 23/05 

- Thí sinh đăng ký tài khoản trên hệ thống và hoàn thành 1 khóa học theo BTC yêu cầu 

- Thi sinh chỉ được công nhận hoàn thành khóa học và tham gia vòng thi đấu online sau 

khi lấy được giấy chứng nhận trên hệ thống.  

- Mỗi khoá học sẽ có một mức đánh giá hoàn thành nhất định để lấy được giấy chứng 

nhận: C++ - 80% ;  Python – 80% 

 

3. VÒNG SƠ LOẠI ONLINE (chung cho cả 3 bảng)  

3.1. Thời gian thi đấu: 29/05 – 07/06/2020 

- Vòng sơ loại sẽ kéo dài trong 2 tuần với 3 trận đấu khác nhau ở mỗi bảng. Thời gian 

thi đấy cụ thể như sau: 

 

Tuần thi 

đấu 

Thời gian mở đề Thời gian đóng đề, hoàn 

thành trận thi 

Ghi chú 

Tuần 01 21:00:00 ngày 29/05/2020 

21:00:00 ngày 30/5/2020 

23:59:00 ngày 31/05/2020 Thí sinh làm và 

nộp bài bất cứ lúc 



Tuần 02 21:00:00 ngày 05/06/2020 

21:00:00 ngày 06/06/2020 

23:59:00 ngày 07/06/2020 nào trong thời gian 

mở đề.  

 

- Mỗi tuần/trận thi sẽ bao gồm từ 8 bài tập, đề thi mở được mở 2 lần, chia đều số lượng 

bài tập mỗi lần mở đề. 

- Thí sinh chỉ có thể làm bài trong thời gian đề thi mở, khi cuộc thi đã kết thúc, thí sinh 

sẽ không thể quay lại để tham gia thi đấu 

Ví dụ: Tuần 1 đề thi mở từ 21:00 ngày 29/05/2020 đến 23:59 ngày 31/05/2020, thí 

sinh chỉ có thể lên thi, làm bài và submit điểm của tuần 1 trong thời gian này.  

3.2. Yêu cầu đăng ký thi 

- Thí sinh sau khi hoàn thành khóa học, lấy được 1 chứng chỉ có thể đăng ký vào cuộc 

thi theo bảng của mình.  

- BTC sẽ kiểm tra chứng nhận hoàn thành khóa học online của thí sinh trên hệ thống, 

nếu đạt yêu cầu, BTC sẽ phê duyệt đăng ký tham dự cuộc thi. 

3.3. Hình thức thi đấu:  

- Thí sinh thi đấu online trên hệ thống Codelearn.io 

- Vòng sơ loại kéo dài trong 2 tuần với cả 3 bảng THPT (chuyên, không chuyên) và 

THCS. 

-  Mỗi tuần thi gồm 5-8 bài tập, đề thi mở được mở lần lượt theo thứ tự từng tuần vào 

9:00 thứ 2 và kết thúc vào 23:59 chủ nhật cùng tuần.  

- Sau 2 tuần thi đấu, BTC sẽ chọn top 10 điểm cao nhất ở mỗi bảng để lọt vào vòng 

chung kết 

- Các thí sinh được vào vòng Chung kết cần bổ sung hồ sơ minh chứng đang là học 

sinh THCS, THPT (Photo thẻ học sinh; Bảng điểm…) theo yêu cầu của BTC trước 

ngày 10/6/2020. Trong trường hợp các thí sinh không có hồ sơ minh chứng đang là 

sinh viên, BTC xem xét hủy kết quả thi đấu và lựa chọn các thí sinh có xếp hạng tiếp 

theo tại bảng xếp hạng vòng Sơ loại để thay thế. 

4.  VÒNG CHUNG KẾT  

4.1.  Thời gian thi: 13/06/2020 

4.2.  Hình thức thi đấu:  

- Thi đấu offline tại công ty TNHH phần mềm FPT Software  

- Các thí sinh coding giải các bài toán có đầu vào, đầu ra cụ thể, phương tiện sử dụng là 

1 máy tính và 2 màn hình. 



- Tổng thời lượng thi đấu tối đa là 3 tiếng đồng hồ. 

- Đề thi có cả phiên bản tiếng Anh và tiếng Việt. 

4.3.  Các quy định trong thời gian thi chung kết  

- Các thí sinh được sử dụng máy tính do BTC chuẩn bị có cài sẵn các công cụ, phần 

mềm chuẩn. Các thí sinh được kiểm tra và dùng thử máy tính trước nửa ngày. 

- Các thí sinh không được phép sử dụng điện thoại/thiết bị di động có thể kết nối 

internet trong thời gian thi. 

- Điện thoại/thiết bị di động phải được cho vào phong bì, niêm phong và để trên bàn và 

tắt hoặc chuyển sang chế độ máy bay. 

- Các thí sinh sẽ sử dụng tài khoản (account) được cấp bởi BTC thay vì sử dụng tài 

khoản cá nhân như vòng sơ loại. Tài khoản sẽ được niêm phong và cấp cho thí sinh 

trước khi thi 20 phút. 

- Không được sử dụng tài liệu dưới bất kỳ hình thức nào. 

- Không chia sẻ, trao đổi và sao chép bài của nhau dưới bất kỳ hình thức nào. 

- Các trường hợp gian lận như copy bài của nhau, tấn công hệ thống ... nếu bị phát hiện 

và có đầy đủ bằng chứng, các cá nhân/nhóm sẽ bị xóa tư cách dự thi và không được 

công nhận kết quả. 

- Trong quá trình thi, nếu có bất kỳ thắc mắc nào về đề thi hoặc các vấn đề kỹ thuật, các 

thí sinh cần thông báo ngay cho người giám sát hoặc BTC để có hình thức xử lý phù 

hợp nhất. 

- Trường hợp đề sai, test case sai, thì tùy thuộc vào mức độ ảnh hưởng tới kỳ thi sẽ xem 

xét việc tổ chức thi lại. 

- Các thí sinh không mang theo nước, đồ ăn và các vật dụng không liên quan vào khu 

vực thi. 

- Khi muốn ra khỏi khu vực thi, cần thông báo cho giám sát viên của mỗi thí sinh. BTC 

sẽ bố trí người đi cùng. 

5.  GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI 

5.1. Vòng sơ loại từng bảng 

- Top 5 tuần 1: Cốc sứ Codelearn  

- Top 5 tuần 2: Túi rút Codelearn  

- 2 thí sinh may mắn mỗi tuần (được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các thí sinh đạt điểm 

số tối thiểu): combo cốc sứ + túi rút 

5.2.  Vòng Chung kết từng bảng 



- Giải nhất: 4.000.000 vnđ + cup + giấy khen + bộ quà tặng (đồng hồ, áo)  

- Giải nhỉ: 2.000.000 vnđ + cup + giấy khen + bộ quà tặng (đồng hồ, áo)  

- Giải ba: 1.000.000 vnđ + cup + giấy khen + bộ quà tặng (đồng hồ, áo)  

- 2 Khuyến khích: 300.000 vnđ + giấy khen + bộ quà tặng (đồng hồ, áo) 

5.3. Cuộc thi thử (chung 3 bảng) 

- Top 3 Bộ kit Codelearn (áo, sổ, dây thẻ ) 

 

6. THÔNG BÁO KẾT QUẢ 

- Kết quả từng thí sinh được chấm tự động trên hệ thống Codelearn. 

- Sau khi các thí sinh submit kết quả, trong vòng 20 giây thì hệ thống sẽ trả lại kết quả: 

gồm số test case đúng, số điểm thi đạt được và ghi nhận thời gian tại thời điểm submit 

trên màn hình của từng thí sinh. 

- Kết quả thi đấu sẽ được cập nhật ngay khi có kết quả từng bài và hiển thị ở trang 

chính của cuộc thi. 

- Kết quả chung cuộc được thông báo trên các kênh của cuộc thi gồm: Fanpage 

Codelearn.io, group hỗ trợ thí sinh dự thi, group cộng đồng Codelearn và các kênh 

truyền thông khác. 

7. ĐỀ THI 

- Ban Cải tiến năng suất (FHO.PID) - Hệ thống codelearn.io – FPT Software chịu trách 

nhiệm chuẩn bị đề thi cho cuộc thi Codewar Junior 2020. 

- Người ra đề trong cuộc thi là các chuyên gia công nghệ, lập trình viên có trên 5 năm 

kinh nghiệm phát triển phần mềm và có kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết sâu về thuật 

toán. 

- Quy trình ra đề và kiểm tra đánh giá chất lượng đề thi: Đề thi được người ra đề tự xây 

dựng và thay đổi từ 1 số bài toán cơ bản hoặc bài toán thực tế trong các dự án. Người 

ra đề phải cung cấp đáp án kèm theo với ít nhất 4 ngôn ngữ khác nhau. Sau đó, ít nhất 

2 người khác trong ban ra đề sẽ và kiểm tra đánh giá chéo và lập trình thử bằng các 

ngôn ngữ khác. 

- Người ra đề đảm bảo về tính bảo mật và không tiết lộ đề thi cho bất cứ ai không có 

trách nhiệm và bằng bất cứ hình thức nào. 

- Đề thi không sử dụng ngôn từ hay nội dung thù địch, công kích, chống phá bất cứ cá 

nhân hay tổ chức nào, phù hợp với thuần phong mỹ tục và các quy định của pháp luật. 

8. QUY ĐỊNH KHÁC 



- Quy chế này áp dụng cho toàn bộ cuộc thi Codewar Junior năm 2020 do FPT 

Software thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh 

truyền thông của cuộc thi. 

- Trong quá trình tổ chức cuộc thi, nếu gặp những vấn đề phát sinh ngoài quy định này, 

Ban tổ chức sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn và thông 

báo tới các đơn vị, cá nhân tổ chức qua các kênh truyền thông của cuộc thi. 

- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 

- Các đơn vị, cá nhân nhận giải thưởng thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo quy 

định pháp luật và có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ các giấy tờ, hồ sơ theo yêu cầu của 

BTC. 


