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BỘ XÂY DỰNG                  ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM 

TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY              KỲ THI KTHP HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 

Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 04/01/2019 

                                           Môn: KHÔNG GIAN NHỊP LỚN 

 ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                        (Đáp án - thang điểm gồm 2/2 trang) 
 

Câu Nội dung Điểm 

1 

- Khối phục vụ khán giả (phân tán theo khán đài) 

- Khu vực bể bơi (thi đấu) 

- Khu vực khán đài (khán giả V.I.P, khán giả thường) 

- Khối quản lý - phục vụ nội bộ - kỹ thuật 

- Phục vụ vận động viên (chia theo khu vực Nam - Nữ) 
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0,5 

0,5 

0,5 

0,5 

 2,5 

- Vẽ hình minh họa: 

+ Hình vẽ hợp lý 

+ Ghi chú hình vẽ hợp lý 

-  

 

1,0 

0,5 

 1,5 

Tổng điểm câu 1 4,00 đ 

2 

+ Đề xuất kiểu khán đài phù hợp (1 phía, 2 phía…) 

+ Tính toán số bậc khán đài hợp lý 

+ Thể hiện đúng kích thước sân thi đấu hoặc bể bơi 

+ Thể hiện đúng vị trí điểm F trên mặt bằng khu vực sân thi 
đấu hoặc bể bơi 

+ Bố trí số lượng cửa chui ra vào khán đài hợp lý 

+ Bố trí vị trí cửa chui ra vào khán đài hợp lý 

+ Bố trí lối lên xuống, hàng lang giao thông trên khán đài 
hợp lý 

+ Bố trí khoảng cách hành lang an toàn thi đấu hợp lý 

+ Kích thước sơ bộ 
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Tổng điểm câu 2 3,00 đ 



 

Trang 2/2 

Câu Nội dung Điểm 

3 

+ Số bậc khán đài phù hợp với yêu cầu thiết kế  

+ Thiết kế bậc khán đài phù hợp theo Tiêu chuẩn xây dựng 
Việt Nam hiện hành 

+ Thể hiện cao độ công trình phù hợp theo Tiêu chuẩn xây 
dựng Việt Nam hiện hành (cao độ trần, sàn,….) 

+ Thiết kế tia nhìn đảm bảo theo tiêu chuẩn thiết kế 

+ Bố trí khoảng cách hành lang dọc trên khán đài hợp lý 

+ Kết cấu mái thể hiện được nét đặc trưng theo yêu cầu thiết 
kế của câu hỏi (kết cấu phẳng, kết cấu lưới không gian…) 

+ Kích thước sơ bộ 
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Tổng điểm câu 3 3,00 đ 

 


