
Đội: ………………………………………………….. 

Các tiêu chí chấm điểm cuộc thi vẽ tranh 

Các tiêu chí     Điểm 

Bố cục dựng hình 

(30đ) 

Bố cục rõ rang, 

cân đối, đẹp 

mắt. (24-30đ) 

Bố cục rõ ràng, 

khá cân đối, 

nhưng chưa đẹp 

mắt. (17-23 đ) 

Bố cục rõ ràng, 

hơi thiếu cân 

đối, chưa đẹp 

mắt.  (9-16 đ) 

Có bố cục, 

nhưng còn khá 

lộn xộn, thiếu 

cân đối, chưa 

đẹp (0-8đ) 

 

Màu sắc 

(25đ) 

 
Có sự chuyển 

đổi uyển chuyển 

giữa các gam 

màu. Có sự pha 

trộn hài hòa 

giữa màu nóng 

& lạnh. (17-

20đ) 

Việc chuyển đổi 

gam màu chưa 

được uyển 

chuyển, thiếu sự 

hài hòa giữa các 

màu nóng & 

lạnh.(9-16đ) 

Phân phối màu 

tùy tiện, không 

hài hòa, dung 

màu sai sự 

vật.(0-8đ) 

 

Nội dung 

(25đ) 

 

Mang thông 

điệp rõ ràng, có 

khẩu hiệu, tiêu 

đề, chuyển tải 

được ý nghĩa 

cuộc thi.  

(19-25đ) 

Diễn tả được ý 

đồ tác giả, phù 

hợp với cuộc 

thi, nhưng thiếu 

khẩu hiệu, tiêu 

đề, và ý đồ chưa 

hay. (13-18đ) 

Có ý đồ phù hợp 

với cuộc thi, 

nhưng chưa hay, 

thiếu khẩu hiệu, 

tiêu đề. (6-12đ) 

Không có ý đồ 

rõ ràng, thiếu 

khẩu hiệu, tiêu 

đề, nội dung 

chưa phù hợp 

với cuộc thi. (0-

5đ) 

 

Sáng tạo 

(20đ)  Có ý tưởng hay 

hoặc lạ, đem lại 

ấn tượng mạnh, 

sâu sắc. (14 – 

20 đ) 

Có ý tưởng khác 

lạ, táo bạo, tuy 

nhiên chưa gây 

được ấn tượng 

mạnh. (7-13đ)  

Có cố gắng tạo 

sự khác lạ, mới 

mẽ, nhưng chưa 

có khả năng lột 

tả ý tưởng trên 

tranh. ( 0-6đ) 

 

 Giám khảo  

 (ký, ghi rõ họ tên)  



BẢNG ĐIỂM CHẤM THI VẼ TRANH 

Tên đội 

Bố cục 

dựng hình 

(20đ) 

Màu sắc 

 (15đ) 

Nội dung 

(20đ) 

Sáng tạo 

(15đ) 

Thuyết 

trình 

(30 đ) 

Tổng điểm 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

 




