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The TestAS, a scholastic aptitude test developed and executed by ITB Consulting 

GmbH and TestDaF Institute in Germany, is being used as VGU Entrance Exam. 

VGU is responsible for the following translation of sample questions into 

Vietnamese. This translation is meant for internal use by VGU applicants. 

Bài kiểm tra TestAS, một bài kiểm tra khả năng học tập được phát triển và thực hiện 

bởi Công ty TNHH Cố Vấn ITB và Viện TestDaF, CHLB Đức, được sử dụng để làm 

Bài Thi Tuyển Sinh của VGU. VGU chịu trách nhiệm đối với bản dịch đề kiểm tra 

mẫu dưới đây sang tiếng Việt. Bản dịch này chỉ được sử dụng nội bộ cho thí sinh dự 

tuyển vào VGU. 

 

Sample Questions for the Economics Module 

Câu hỏi mẫu cho khối Kinh tế 
 

The test module for Economic Sciences consists of two subtests. You will be given 22 

questions in each subtest. 

Bài thi khối Khoa học Kinh tế gồm hai phần nhỏ. Mỗi phần nhỏ gồm 22 câu hỏi. 
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Subtest “Analysing Economic Interrelationships” - 

Analysing and interpreting economic diagrams, charts and 

tables 

Phần nhỏ “Phân tích các mối quan hệ kinh tế” – Phân tích và 

diễn giải lược đồ, biểu đồ và bảng biểu kinh tế 
 

You will be given 60 minutes to solve 22 problems in this subtest. 
Trong phần này, thí sinh sẽ có 60 phút để giải 22 câu hỏi. 

Please read the instructions before you look at the model questions. When you take 

the TestAS, you will be given the same instructions in the test booklet. 

Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi đọc các câu hỏi mẫu. Khi bạn thi TestAS, bạn sẽ 

được cung cấp những hướng dẫn giống như vậy trong đề thi. 

 

In the following items, economic interrelationships are depicted in a graph or table. 

Your task is to analyse these interrelationships and interpret them correctly. 

Trong các câu hỏi dưới đây, các mối quan hệ kinh tế được biểu thị bằng lược đồ hay 

bảng biểu. Nhiệm vụ của thí sinh là phân tích và diễn giải chính xác những quan hệ 

này. 

 

For each item, choose the correct answer (A, B, C or D) and mark the appropriate 

letter on your answer sheet. 

Với mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng (A, B, C hoặc D) và đánh dấu vào ký tự tương 

ứng trên giấy làm bài. 

 

General recommendations on taking the “Analysing Economic Interrelationships” 

test: 

In this test you will encounter various types of illustrations: curve graphs (cf. Item 2), 

column or bar graphs (cf. Item 3), pie graphs (cf. Item 1) and tables. 

Những lời khuyên khi làm bài thi “Phân tích các mối quan hệ kinh tế”: 

Trong bài thi này, thí sinh sẽ gặp nhiều dạng minh họa: đồ thị đường cong (câu 2), đồ 

thị dạng cột hoặc thanh (câu 3), đồ thị tròn (câu 1) và bảng biểu. 
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In curve and column graphs, pay special attention to the units with which the axes are 

marked. In the simplest case, you will find absolute numbers (e.g. the number of 

residents or the price in Euros). But sometimes the axis will represent percentages 

(e.g. the percentage of the population of a country). In the latter case, it is difficult to 

keep track of the overall number to which the percentage refers. Ten percent of the 

U.S. population is naturally a greater number of persons than ten percent of the 

population of Germany.  

Trong đồ thị đường cong và dạng cột, chú ý đặc biệt đến các đơn vị tính của các trục. 

Trong trường hợp đơn giản nhất, bạn sẽ thấy con số tuyệt đối (ví dụ số lượng dân cư 

hay giá cả tính bằng đồng Euro). Nhưng đôi khi đơn vị tính của một trục là phần trăm 

(%) (ví dụ phần trăm dân số của một quốc gia). Trong trường hợp này, thật khó để 

tính con số tổng quát mà tỷ lệ phần trăm đề cập đến. 10% dân số Hoa Kỳ thì đương 

nhiên là nhiều hơn 10% dân số Đức. 

 

Experience has shown that graphs depicting percentage changes (cf. Item 3) are 

particularly difficult. As a little exercise, check Statements III and IV against the 

graph in Item 3: 

Kinh nghiệm đã cho thấy đồ thị biểu hiện phần trăm thay đổi (câu 3) thì thực sự khó. 

Một ví dụ nhỏ, hãy kiểm tra Phát biểu III và IV về đồ thị ở câu 3:  

 

Statement III: In the first quarter of 2001 the earnings were greater than in the second 

quarter of 2001. 

Phát biểu III: Thu nhập trong quý 1 năm 2001 lớn hơn thu nhập trong quý 2 năm 

2001. 

The statement may appear correct at first sight. But be careful: The statement cannot 

be evaluated on the basis of the graph, since it would be wrong to compare the bars 

with one another (cf. above). It is entirely possible that the earnings in 2/2001 were 

greater than in 1/2001; but it is also possible that they were smaller. Since we do not 

know the answer, the statement is incorrect.  

Nhìn sơ qua, phát biểu này có vẻ như là đúng. Nhưng hãy cẩn thận: Phát biểu này 

không thể được lượng xét trên cơ sở của đồ thị, bởi vì sẽ là sai lầm nếu như so sánh 
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các thanh với nhau. Hoàn toàn có khả năng là thu nhập quý 2 – 2001 lớn hơn quý 1 – 

2001; nhưng cũng có khả năng nhỏ hơn. Bởi vì chúng ta không biết, nên phát biểu 

như vậy là không đúng. 

 

Statement IV: In the fourth quarter of 2003, the earnings were smaller than in the 

fourth quarter of 2000.  

Phát biểu IV: Thu nhập trong quý 4 năm 2003 nhỏ hơn thu nhập trong quý 4 năm 

2000. 

This statement is incorrect. In 4/2001 the earnings were one percent greater than in 

4/2000. In 4/2002 they were about 0.5 percent greater than in 4/2001, and in 4/2003 

they were slightly lower than in 4/2002. Altogether, the earnings in 4/2003 were 

therefore more than one percent greater than in 4/2000. 

Phát biểu này không đúng. Thu nhập quý 4 – 2001 lớn hơn 1% so với quý 4 – 2000. 

Thu nhập quý 4 – 2002 lớn hơn 0,5% so với quý 4 – 2001, và thu nhập quý 4 – 2003 

thấp hơn một chút so với quý 4 – 2002. Tổng hợp lại, thu nhập quý 4 – 2003 vì thế mà 

lớn hơn 1% so với quý 4 – 2000 

 

Example 1/ Ví dụ 1 

Annual vacation (in days) and paid holidays of employees in various countries 

Số ngày nghỉ phép năm (Annual vacation in days) và số ngày nghỉ có hưởng lương 

(paid holidays) của người lao động tại một số quốc gia 

 
Which of the following statements is / are correct? 
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Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

 

I. There is no country with fewer annual vacation days than the USA. 

Không quốc gia nào có số ngày nghỉ phép năm ít hơn Hoa Kỳ. 

II. Of all countries, Spain (E) has the greatest number of paid holidays. 

Tây Ban Nha (E) có số ngày nghỉ có hưởng lương nhiều nhất trong số các quốc gia. 

 

(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 

(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án 

This item is very simple. You need only read the individual values in the diagram. 

Câu hỏi này rất đơn giản. Bạn chỉ cần đọc các giá trị riêng lẻ trong đồ thị. 

Statement I is correct, since the employees in the USA have an average of only 12 

days of annual vacation. In all other countries, the employees have more annual 

vacation days. 

Phát biểu I là đúng, bởi vì người lao động tại Hoa Kỳ có trung bình 12 ngày nghỉ 

phép năm. Người lao động ở tất cả các quốc gia khác có nhiều ngày nghỉ phép năm 

hơn Hoa Kỳ. 

Statement II is also correct, since the employees in Spain have an average of 14 paid 

holidays. In all other countries, the number of paid holidays is smaller. 

Phát biểu II cũng đúng, bởi vì người lao động ở Tây Ban Nha có trung bình 14 ngày 

nghỉ có hưởng lương. Số ngày nghỉ có hưởng lương tại tất cả các quốc gia khác ít 

hơn Tây Ban Nha. 

 

Therefore (C) is the right answer and is to be marked on the answer sheet. 

Vì vậy (C) là câu trả lời đúng và được đánh dấu trên giấy làm bài. 

 

Example 2/ Ví dụ 2 

The diagram shows the number of employees and the turnover of big German 

companies in 1997. 
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Bảng dưới đây thể hiện số nhân viên và doanh thu của các công ty lớn của Đức trong 

năm 1997. 

 
Notes/ Chú thích bảng trên: 

Company: công ty 

Employees: số nhân viên 

Worldwide: toàn thế giới 

Thereof abroad: trong đó (số nhân viên) ở nước ngoài 

Turnover: doanh thu 

DM m: triệu Mác Đức (đồng tiền của Đức) 

 

Which of the following statements is or are correct? 

(Những) phát biểu nào dưới đây là đúng? 

 

I. In 1997, VIAG in Germany had a higher turnover than BASF. 

Trong năm 1997, doanh thu của VIAG tại Đức nhiều hơn BASF. 

II. In 1997, Siemens had a higher worldwide turnover per employee than BMW. 

Trong năm 1997, Siemens có tỉ lệ doanh thu trên nhân viên toàn thế giới cao hơn 

BMW. 

 

(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 

(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án 
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Statement I correct. In 1997, VIAG had a worldwide turnover of some 42 billion 

euros, half of which (21 billion) was made in Germany. BASF had a worldwide 

turnover of some 48 billion euros. 73% thereof was made abroad, in other words a 

little more than a quarter (around 13 billion) was achieved in Germany. Hence 

VIAG’s turnover in Germany was distinctly higher than that of BASF. 

Phát biểu I là đúng. Trong năm 1997, VIAG có doanh thu toàn thế giới là khoảng 42 

tỉ Euro, 1 nửa trong số này (21 tỉ) là doanh thu tại Đức. BASF có doanh thu toàn thế 

giới là khoảng 48 tỉ Euro. 73% trong số này là doanh thu ngoài nước Đức, tức là 

khoảng hơn ¼ (khoảng 13 tỉ) là doanh thu tại Đức. Vì vậy, doanh thu tại Đức của 

VAIG rõ ràng là cao hơn BASF.  

 

Statement II is incorrect. Siemens’ turnover is almost double that of BMW but it has 

three times more employees. Hence the turnover per employee at Siemens is lower 

than that at BMW.  

Phát biểu II không đúng. Doanh thu của Siemens thì gần gấp đôi BMW nhưng nó có 

số nhân viên gấp 3 lần BMW. Vì vậy, tỉ lệ doanh thu trên nhân viên của Siemens thấp 

hơn BMW. 

 

Therefore (A) is the right answer/ Vì vậy, đáp án là (A). 

 

Example 3/ Ví dụ 3 

The illustration shows the development of the US Dollar / Euro exchange rate from 

the beginning of April 2004 to the beginning of April 2005. It shows how many US 

Dollars one Euro was worth. The value of the dollar in Euros can easily be calculated. 

Đồ thị thể hiện diễn biến của tỉ giá USD / Euro từ đầu tháng 04-2004 đến đầu tháng 

04-2005. Đồ thị cho biết 1 Euro có giá trị bằng bao nhiêu USD. Giá trị của USD tính 

theo Euro có thể được tính toán 1 cách dễ dàng. 

 

Development of the US Dollar / Euro Exchange Rate 

Diễn biến của tỉ giá USD / Euro 
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Which of the following statements is / are correct? 

Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

 

I. The value of the Euro (in US Dollars) increased by ten percent from April to the 

end of October 2004. 

Từ tháng 04 đến cuối tháng 10-2004, giá trị của Euro (tính theo USD) tăng 10%.  

II. Anyone who exchanged 1,000 Euros for dollars at the end of November 2004 

received more than 1,000 Euros when re-exchanging the money at the end of March 

2005. 

Bất kỳ người nào đổi 1.000 Euro lấy USD vào thời điểm cuối tháng 11-2004 sẽ nhận 

nhiều hơn 1.000 Euro khi đổi ngược lại (đổi USD lấy Euro) vào thời điểm cuối tháng 

03-2005. 

 

(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 

(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án 

This diagram shows how many dollars were received for one Euro over a course of 

twelve months. The value of the dollar in Euros can be calculated easily: 

1 Euro corresponds to 1.2 dollars; 1 dollar accordingly corresponds to 0.83 Euro (1 / 

1.2 = 0.83).  
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Đồ thị này thể hiện 1 Euro đổi được bao nhiêu USD trong khoảng thời gian 12 tháng. 

Giá trị của USD tính bằng Euro có thể được tính toán 1 cách dễ dàng: 1 Euro = 1,2 

USD; 1 USD = 0.83 Euro (1 / 1.2 = 0,83). 

 

Statement I is incorrect, since an increase from 1.2 dollars per Euro to 1.3 dollars 

per Euro is less than ten (approximately eight) percent. 

Phát biểu I là đúng, sự gia tăng từ 1,2 USD/ Euro lên 1,3 USD/ Euro là nhỏ hơn 

10% (khoảng 8%).  

 

Statement II is correct, since - as the curve shows - one Euro was worth 1.35 dollars 

(and 1,000 Euros was accordingly worth 1,350 dollars) at the end of November 2004. 

At the end of March 2005, one Euro was worth 1.3 dollars, so 1,350 dollars were 

worth more than 1,000 Euros in any case. 

Phát biểu II là đúng, vì theo như đồ thị, 1 Euro = 1,35 USD (1.000 Euro = 1.350 

USD) tại thời điểm cuối tháng 11-2004. Vào thời điểm cuối tháng 03-2005, 1 Euro = 

1,3 USD, tức 1.350 USD có giá trị lớn hơn 1.000 Euro. 

 

(B) is therefore the correct answer to this item/ (B) là đáp án của câu hỏi này. 

 

Example 4/ Ví dụ 4 

The first diagram shows the development in the number of people testing a new 

product for the first time. 

Đồ thị đầu tiên thể hiện sự thay đổi về số lượng người (number of people) tham gia 

kiểm tra thử 1 sản phẩm mới (theo thời gian - time).  
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Which diagram shows the development in the number of people who have already 

tested the product at least once? 

Đồ thị nào thể hiện sự thay đổi về số lượng người đã tham gia kiểm tra thử sản phẩm 

ít nhất 1 lần? 
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(A) Diagram is correct/ Đồ thị đầu tiên đúng. 

(B) Diagram B is correct/ Đồ thị B đúng. 

(C) Diagram C is correct/ Đồ thị C đúng. 

(D) Diagram D is correct/ Đồ thị D đúng. 

 

Solution/ Đáp án 

Initially only a few people test the new product. Hence the number of people who 

have already tested the product shows only a slight increase. Then many people try 

the product. Hence the number of people who have already tested the product shows a 

strong increase. In the end, there are again only a few people trying the product for 

the first time. Hence the number of people who have already tested the product shows 

only a slight increase. Curve A is the only one to correctly show this development, 

qualitatively speaking: starting off with a slight increase, then showing a big increase, 

and ending with a slight increase.  

Ban đầu chỉ có 1 vài người tham gia kiểm tra thử sản phẩm mới. Vì vậy số lượng 

người đã từng kiểm tra sản phẩm chỉ tăng nhẹ. Sau đó nhiều người thử sản phẩm. Vì 

vậy số lượng người đã từng kiểm tra sản phẩm tăng mạnh. Cuối cùng, chỉ có 1 vài 

người tham gia kiểm tra thử sản phẩm mới lần đầu tiên. Vì vậy số lượng người đã 

từng kiểm tra sản phẩm chỉ tăng nhẹ. Đồ thị (A) là đồ thị duy nhất thể hiện chính xác 

sự thay đổi như vậy, nói 1 cách định tính: bắt đầu bằng sự gia tăng nhẹ, sau đó tăng 

mạnh, và cuối cùng là tăng nhẹ. 

 

Therefore (A) is the right answer/ Vì vậy, đáp án là (A). 

 

Example 5/ Ví dụ 5 

This bar chart depicts the development in profits in trade from the beginning of 2000 

to the end of 2005. For every year, it shows the percentage by which the profits 

changed in the first, second, third and fourth quarters of the year, in each case in 

comparison to the same quarter of the previous year. 

Đồ thị này thể hiện sự thay đổi về lợi nhuận trong thương mại từ đầu năm 2000 đến 

cuối năm 2005. Trong từng năm, đồ thị thể hiện tỉ lệ % thay đổi lợi nhuận của quý 1, 

2, 3, 4 của năm đó so với các quý tương ứng của năm trước đó. 
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Development of Profits in Trade  

(respectively: change in comparison to the same quarter of the previous year) 

Sự thay đổi về lợi nhuận trong thương mại 

(cụ thể: thay đổi theo cùng 1 quý của các năm khác nhau) 

 
 

Which of the following statements is / are correct? 

Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

 

I. In the first quarter of 2003, the profits were more than two percent less than those in 

the first quarter of 2002. 

Lợi nhuận quý 1-2003 ít hơn quý 1-2002 (một tỉ lệ là) hơn 2%. 

II. In the fourth quarter of 2004, the profits were the same as those in the fourth 

quarter of 2003. 

Lợi nhuận quý 4-2004 giống như lợi nhuận quý 4-2003. 

 

(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 

(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án 

To decide whether the statements are correct or not, it is necessary to read the caption 

of the vertical axis carefully and interpret it correctly.  
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Để xác định các phát biểu đúng hay sai, cần phải đọc tiêu đề của trục tung 1 cách 

cẩn thận và diễn giải nó 1 cách chính xác. 

The bar chart does not show absolute numbers, but rather changes in comparison to 

the same quarter of the previous year (in percent).  

Đồ thị không thể hiện con số tuyệt đối mà chỉ thể hiện chênh lệch so sánh (% thay 

đổi) của cùng 1 quý của các năm khác nhau.  

The first bar (I/2000) thus shows that the profits in the first quarter of 2000 was 1.5 

percent greater than in the first quarter of 1999.  

Vì vậy, cột đầu tiên (quý 1-2000) thể hiện rằng lợi nhuận quý 1-2000 cao hơn quý 1-

1999 (là) 1,5%. 

We do not know how high the profits in I/2000 were; that information cannot be 

derived from the chart.  

Chúng ta không biết được lợi nhuận quý 1-2000 cao như thế nào; thông tin đó không 

thể được suy ra từ đồ thị. 

What that means is that the bars cannot be compared with one another. 

Điều này có nghĩa là các cột không thể được đem ra so sánh với nhau. 

 

Statement I is correct. We can determine this immediately on the basis of the length 

of the bar: In I/2003 the profits were more than two percent less than in I/2002. 

Phát biểu I là đúng. Chúng ta có thể xác định như vậy ngay lập tức dựa trên chiều 

dài của cột: Lợi nhuận quý 1-2003 cao hơn lợi nhuận quý 1-2002 (là) 2%. 

 

Statement II is likewise correct. There is no bar visible for IV/2004. That means 

there was neither a positive nor a negative change. The profits in IV/2004 were 

therefore exactly as high as in IV/2003. 

Trên tinh thần đó, phát biểu II cũng đúng. Không nhìn thấy được cột cho quý 4-

2004. Có nghĩa là quý này có thể thay đổi tăng hoặc giảm. Lợi nhuận quý 4-2004 vì 

vậy cao giống như lợi nhuận quý 4-2003  

 

Therefore (C) is the right answer/ Vì vậy, đáp án là (C). 

 

Example 6/ Ví dụ 6 
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The diagrams show the results of a survey conducted in Germany at the start of 2009. 

People were asked whether they had planned a holiday trip for 2009. The lower 

diagram shows the percentage of Germans who took a holiday trip once or several 

times in the last few years.  

Các đồ thị thể hiện kết quả của 1 cuộc khảo sát được tiến hành ở Đức vào đầu năm 

2009. Người tham gia khảo sát được hỏi là họ có lên kế hoạch du lịch trong năm 

2009 chưa. Đồ thị phía dưới thể hiện tỉ lệ người Đức đã có đi du lịch 1 lần hoặc 1 vài 

lần trong 1 số năm gần đây. 

 

 
Notes/ Chú thích đồ thị trên: 

Are you planning a holiday trip for 2009?  

= Bạn có lên kế hoạch du lịch trong năm 2009 chưa? 

Don’t know yet = chưa biết 

Holiday trip already booked = đã đặt chuyến du lịch rồi 

Will book trip = sẽ đặt chuyến du lịch 

Travel without booking = sẽ đi du lịch mà không đặt trước 

Travelling frequency = tần suất đi du lịch 

Once = 1 lần 
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Several times = 1 vài lần 

 

Which of the following statements is or are correct? 

(Những) phát biểu nào dưới đây là đúng? 

 

I. On average, more Germans took a holiday trip in 2002 than in 2008. 

Tính trung bình thì vào năm 2002 có nhiều người Đức đi du lịch hơn so với năm 

2008. 

II. Of those Germans who had planned a trip for 2009, over 40% had already booked 

a holiday trip at the time the survey was conducted. 

Trong số những người Đức đã có lên kế hoạch du lịch trong năm 2009, hơn 40% đã 

đặt chuyến du lịch tại thời điểm tiến hành cuộc khảo sát rồi. 

 

(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 

(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án 

Statement I is incorrect: a higher percentage of Germans took a holiday trip in 2002 

than in 2008. However, among those who took several holiday trips, we have no 

knowledge of how many trips they took. If, for example, these people went on 3 trips 

on average in 2002 but went on 5 trips on average in 2008, then the average number 

of trips per person could be higher in 2008 (1.44 trips per person in 2008 and 1.09 

trips per person in 2002).  

Phát biểu I không đúng: tỉ lệ người Đức đi du lịch năm 2002 cao hơn năm 2008. Tuy 

nhiên, trong số những người đi 1 vài chuyến du lịch, chúng ta không biết là họ đi bao 

nhiêu chuyến. Ví dụ, nếu như những người này đi trung bình 3 chuyến du lịch trong 

năm 2002 nhưng lại đi trung bình 5 chuyến trong năm 2008, vậy thì số chuyến du lịch 

trung bình/ người có thể cao hơn trong năm 2008 (1,44 chuyến/ người trong năm 

2008 và 1,09 chuyến/ người trong năm 2002). 
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Statement II is correct: 52% planned to take a holiday trip and 23% had already 

booked a holiday trip. 23 of 52 is over 40%. For 23 of 52 is more than 20 of 50, and 

20 of 50 would be exactly 40%.  

Phát biểu II là đúng: 52% đã có lên kế hoạch du lịch và 23% đã đặt chuyến du lịch 

rồi. 23/ 52 thì lớn hơn 40%. 23/52 thì lớn hơn 20/ 50, và 20/ 50 thì chính xác = 40%. 

 

The correct answer is (B)/ Đáp án là (B). 
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Subtest “Analysing Processes” - Formalising processes, 

analysing flow charts  

Phần nhỏ “Phân tích các quá trình” – Chuẩn mực hóa các 

quá trình, phân tích các lược đồ 
 

You will be given 85 minutes to solve 22 problems in this subtest. 

Trong phần này, thí sinh sẽ có 85 phút để giải 22 câu hỏi. 

Please read the instructions before you look at the model questions. When you take 

the TestAS, you will be given the same instructions in the test booklet. 

Hãy đọc kỹ hướng dẫn trước khi đọc các câu hỏi mẫu. Khi bạn thi TestAS, bạn sẽ 

được cung cấp những hướng dẫn giống như vậy trong đề thi. 

 

In this group of items, a process has to be transferred to a process diagram or a given 

process diagram has to be analysed. 

Trong câu hỏi dạng này, một quá trình phải được chuyển đổi thành một lược đồ hoặc 

là một lược đồ cho sẵn sẽ được đem ra phân tích. 

 

The process diagrams can contain the following elements: 

Lược đồ quy trình có thể gồm những thành tố sau: 

 

 

Beginning of the process/ Bắt đầu quy trình 

 

Decision point: The further process depends on the answer given to the 

question set here/ Điểm quyết định (bước ngoặc): Hành động tiếp theo 

phụ thuộc vào câu trả lời được đưa ra ở đây. 

Example/ Ví dụ:  

If the question "K ≤ L?" is answered with "YES," then the path marked 

"YES" has to be followed. 

Nếu câu hỏi “K ≤ L?” được trả lời là “YES” (“ĐÚNG”), thì quá trình 

tiếp tục đi theo nhánh (hướng) của “YES”. 

If the question "K ≤ L?" is answered with "NO," then the path marked 
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"NO" has to be followed. 

Nếu câu hỏi “K ≤ L?” được trả lời là “NO” (“KHÔNG ĐÚNG”), thì 

quá trình tiếp tục đi theo nhánh (hướng) của “NO”. 

(The answer to the question "K ≤ L?" is "YES" if quantity K is smaller 

than quantity L, or if both quantities are of equal size. The answer is 

"NO" if K is larger than L)  

(Câu hỏi “K ≤ L?” được trả lời là “YES” (“ĐÚNG”) nếu như số lượng 

K nhỏ hơn số lượng L, hoặc nếu như hai số lượng này bằng nhau. Câu 

hỏi “K ≤ L?” được trả lời là “NO” (“KHÔNG ĐÚNG”) nếu như số

lượng K lớn hơn số lượng L) 

 

Operation that is carried out, or an alternative that is selected. In the 

example, the price is decreased/ Hành động được triển khai, hoặc là một 

cái khác được lựa chọn. Trong ví dụ, giá bán được giảm xuống. 

Examples of notation/ Ví dụ về các chú thích: 

M := 2   M is allocated a value of 2/ M được gán giá trị 2. 

M := M + 1 the value of M is increased by 1/ Giá trị của M tăng thêm 1.

M := M - N the value of M is decreased by the value of N/ Giá trị của M 

bị giảm đi một lượng bằng với giá trị của N. 

  

 

Joining together: Two "paths" are joined together to form a joint 

"path". 

Kết nối với nhau: Hai “nhánh” (“hướng”) được kết nối với nhau tạo 

thành một “nhánh” (“hướng”) chung. 

  

 

End of process 

Kết thúc quá trình 
 

 

Example 1 & 2/ Ví dụ 1 & 2 

In the case of a certain product, the number sold per day, Zv, increases, the lower the 

sales price Pv. Conversely, the higher the Pv, the lower the Zv. 

Đối với một vài sản phẩm, nếu sản lượng bán ra mỗi ngày (Zv) gia tăng, thì giá bán 

(Pv) giảm đi. Ngược lại, nếu Pv càng cao thì Zv càng giảm sút. 
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A company employee has determined that it is optimal for the company when the 

number of pieces sold per day is Zo. 

Một nhân viên trong công ty đã xác định rằng sẽ là tối ưu cho công ty nếu như sản 

lượng bán ra mỗi ngày là Zo. 

 

The process diagram shows a strategy which is to lead to the number sold per day 

amounting to Zo at the end ("STOP"). 

Lược đồ quá trình chỉ ra một chiến lược nhằm kéo (dẫn dắt) sản lượng bán ra mỗi 

ngày về Zo vào lúc kết thúc (“STOP”). 

 

 
 

Example 1/ Ví dụ 1 

Which of the two statements about the strategy is/are correct? 

Phát biểu nào về chiến lược trong hai phát biểu dưới đây là đúng? 

 

I. If not enough pieces are sold, the sales price is - correctly - reduced. 

Nếu số lượng bán ra không đủ, giá bán sẽ giảm một cách đúng đắn. 

II. It can happen that a sales price which is already too low is further reduced. 

Một khả năng có thể xảy ra là: giá bán đã thấp rồi sẽ vẫn tiếp tục giảm nữa. 

 

(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 
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(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án 

Statement I refers to a situation in which too few pieces are sold. In such a situation, 

Zv is smaller than Zo. In this case, the answer to the question at Decision Point X 

("Zv < Zo?") is "YES," and the operation "Reduce Pv" follows correctly. Statement I 

is therefore correct. 

Phát biểu I đề cập đến một tình huống mà trong đó quá ít sản phẩm được bán ra. 

Trong tình huống như vậy, Zv nhỏ hơn Zo. Trong trường hợp này, câu trả lời đối với 

câu hỏi tại bước ngoặc X ("Zv < Zo?") là “ĐÚNG”, và hành động “giảm Pv” diễn ra 

sau đó một cách chính xác. Vì vậy, phát biểu I là đúng. 

 

Statement II refers to a situation in which the sales price is too low. As a result, too 

many pieces are sold: Zv is greater than Zo. In this case, the answer to the question at 

Decision Point X ("Zv < Zo?") is "NO," and the answer to the question at Decision 

Point Y ("Zv > Zo?") is "YES". The operation "Increase Pv" thus follows correctly. 

Statement II is therefore false. 

Phát biểu II đề cập đến một tình huống mà trong đó giá bán quá thấp. Hệ quả là quá 

nhiều sản phẩm được bán ra: Zv lớn hơn Zo. Trong trường hợp này, câu trả lời đối 

với câu hỏi tại bước ngoặc X ("Zv < Zo?") là “KHÔNG ĐÚNG”, và câu trả lời đối 

với câu hỏi tại bước ngoặc Y ("Zv > Zo?") là “ĐÚNG”. Vì vậy, hành động “tăng Pv” 

diễn ra sau đó một cách chính xác. Vì vậy, phát biểu II không đúng (sai). 

 

The correct solution to this item is therefore A. 

Vì vậy, đáp án của câu hỏi này là A. 

 

Example 2/ Ví dụ 2 

Which of the two statements about the strategy is/are correct, when the contents of 

decision points X and Y are exchanged? 

Phát biểu nào về chiến lược trong hai phát biểu dưới đây là đúng, khi mà bước ngoặc 

X và Y được hoán đổi cho nhau?  
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I. A correct price is reduced/ Một mức giá đúng được giảm đi. 

II. A price which is too high is further increased/ Một mức giá đã cao rồi tiếp tục 

được tăng lên. 

 

(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 

(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án 

Statement I is not correct. When a price is correct, the number of pieces sold Zv 

corresponds to the optimal number Zo. The questions "Zv < Zo" and "Zv > Zo" would 

be answered "NO" and the "STOP" sign would be reached without any change in 

price. It is a correct price in changed in this diagram (in this case reduced). 

Phát biểu I không đúng. Khi mà một mức giá đã đúng rồi, sản lượng bán ra Zv sẽ 

tương ứng với sản lượng tối ưu Zo. Câu hỏi "Zv < Zo" và "Zv > Zo" phải được trả lời 

là “KHÔNG ĐÚNG” và cần phải “STOP” (“KẾT THÚC”) quá trình mà không thay 

đổi gì về giá. Đây là trường hợp giá đúng bị thay đổi trong lược đồ (bị giảm giá). 

 

Statement II is correct. It says that a price which is too high is increased further as 

soon as the contents of the two decision points are exchanged. When the price is too 

high, Zv < Zo. The question posed at position X is then answered "NO"; the question 

at position Y is answered "YES" and the price is raised.  

Phát biểu II là đúng. Phát biểu này cho rằng một mức giá quá cao sẽ được gia tăng 

nữa miễn là hai bước ngoặc (X và Y) được hoán đổi cho nhau. Khi mức giá quá cao, 

Zv < Zo. Câu hỏi đặt ra ở bước ngoặc X khi đó được trả lời là “KHÔNG ĐÚNG”; 

câu hỏi ở bước ngoặc Y được trả lời là “ĐÚNG” và giá cả được tăng lên. 

 

The solution is therefore (B), since only statement II is correct. 

Vì vậy, đáp án của câu hỏi này là (B), bởi vì chỉ có phát biểu II là đúng. 

 

Example 3 & 4/ Ví dụ 3 & 4 
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Markets (for example the automobile market in Germany) have an entry barrier and 

an exit barrier. The entry barrier supplies information as to how difficult it is for a 

new provider to enter the market – for example to sell cars in Germany. The exit 

barrier supplies information as to how difficult it is to exit (leave) the market again.  

Các thị trường (ví dụ thị trường ô tô ở Đức) có 1 rào cản gia nhập thị trường và 1 rào 

cản rời bỏ thị trường. Rào cản gia nhập thị trường cung cấp thông tin cho 1 nhà 

cung ứng mới về mức độ khó khăn khi gia nhập thị trường (ví dụ khi bán ô tô ở Đức). 

Rào cản rời bỏ thị trường cung cấp thông tin về mức độ khó khăn khi rời bỏ thị 

trường. 

 

Here distinctions are made between four types of markets/ Ở đây phân ra làm 4 loại 

thị trường: 

• "flea market": low entry barrier, low exit barrier 

“Thị trường con bọ chét”: rào cản gia nhập thị trường thấp và rào cản rời bỏ 

thị trường thấp 

• "mouse trap": low entry barrier, high exit barrier 

“Bẫy chuột”: rào cản gia nhập thị trường thấp và rào cản rời bỏ thị trường 

cao 

• "gold mine": high entry barrier, low exit barrier  

“Mỏ vàng”: rào cản gia nhập thị trường cao và rào cản rời bỏ thị trường 

thấp 

• "gilded cage": high entry barrier, high exit barrier 

“Cái cũi mạ vàng”: rào cản gia nhập thị trường cao và rào cản rời bỏ thị 

trường cao 

 

Complete the process diagram in such a way that it assigns each market to the correct 

position/ Hoàn tất lược đồ quá trình theo cách mà nó phân bổ từng thị trường vào các 

vị trí chính xác. 
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Example 3/ Ví dụ 3  

Which of the two statements is/are correct? 

(Những) phát biểu nào trong hai phát biểu dưới đây là đúng? 

 

I. Decision Point V could read: "exit barrier high?" 

Bước ngoặc V có thể được điền vào từ: “rào cản rời bỏ thị trường cao?” 

II. Element Y could read: "Gilded Cage" 

Thành tố Y có thể được điền vào từ: “Cái cũi mạ vàng” 

 

(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 

(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án 

In the case of Statement I, it suffices to consider the following: Decision Point V 

must contain a question which, if its answer is "YES", corresponds to the market form 

"Gold Mine". If the answer to the question in Statement I ("exit barrier high?") is 

"YES", it does not correspond to "Gold Mine", since, in the case of the "Gold Mine", 

the exit barrier is low. Therefore Statement I is false. 

Trong trường hợp của phát biểu I, cân nhắc điều sau đây là đủ: Bước ngoặc V phải 

bao gồm 1 câu hỏi mà nếu như trả lời “YES” cho câu hỏi này thì sẽ ứng với thị 
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trường loại “Mỏ vàng”. Nếu câu trả lời đối với câu hỏi trong phát biểu I (“rào cản 

rời bỏ thị trường cao?”) là “YES”, nó sẽ không ứng với “Mỏ vàng”, bởi vì trong 

trường hợp của “Mỏ vàng”, rào cản rời bỏ thị trường thấp. Vì vậy, phát biểu I sai.  

 

In the case of Statement II it is necessary to recognize that there are two possible 

ways of completing the process diagram: If the question at Decision Point V is 

"entrance barrier high?", then the question at Decision Point X must read "exit barrier 

low?" in order to correspond to the element "Mouse Trap", which is a given. In this 

case, "Flea Market" would be entered in Element Y. It is also possible, however, that 

Decision Point V reads "exit barrier low?". In this case, the question at Decision Point 

X would have to read "entry barrier high?" in order to correspond to the Element 

"Mouse Trap". Element Y would then be "Gilded Cage". Statement II is accordingly 

correct. 

Trong trường hợp của phát biểu II, cần nhận thức rằng có 2 cách có thể hoàn tất 

được lược đồ quá trình: Nếu câu hỏi ở bước ngoặc V là “rào cản gia nhập thị trường 

cao?” thì câu hỏi ở bước ngoặc X phải được điền vào từ “rào cản rời bỏ thị trường 

thấp?” để tương ứng với thị trường loại “Bẫy chuột” được đưa ra. Trong trường hợp 

này, “Thị trường con bọ chét” sẽ là từ được điền vào ở thành tố Y. Tuy nhiên, cũng 

có khả năng là bước ngoặc V là “rào cản rời bỏ thị trường thấp?”. Trong trường hợp 

này, câu hỏi ở bước ngoặc X phải được điền vào từ “rào cản gia nhập thị trường 

cao?” để tương ứng với thành tố “Bẫy chuột”. Thành tố Y khi đó sẽ là “Cái cũi mạ 

vàng”. Phát biểu II vì thế là đúng. 

 

The solution to this item is therefore B/ Đáp án cho câu hỏi này là B. 

 

Example 4/ Ví dụ 4  

Which of the two statements is/are correct? 

(Những) phát biểu nào trong hai phát biểu dưới đây là đúng? 

 

I. Decision Point V could say: "entry barrier low?". 

Bước ngoặc V có thể được điền vào từ: “rào cản gia nhập thị trường thấp?” 

II. Decision point X could say the same as decision point W. 

Bước ngoặc X có thể được điền vào từ giống như bước ngoặc W. 
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(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 

(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án 

Statement I is not correct. If decision point V says "entry barrier low?", in the case of 

"mouse trap" this question should to be answered "YES", because the entry barriers 

for a "mouse trap" are low. If the question at decision point V is answered "YES", it is 

no longer possible to reach the "mouse trap". If element Z also says "mouse trap" then 

only one assignment possibility remains (box Y), but two forms, the "gilded cage" 

and "flea market" still have to be assigned.  

Phát biểu I không đúng. Nếu bước ngoặc V là “rào cản gia nhập thị trường thấp?”, 

trong trường hợp thị trường loại “Bẫy chuột”, câu hỏi này được trả lời là “YES”, bởi 

vì rào cản gia nhập thị trường của thị trường loại “Bẫy chuột” là thấp. Nếu câu hỏi ở 

bước ngoặc V được trả lời là “YES”, sẽ không thể dẫn đến thị trường loại “Bẫy 

chuột” được nữa. Nếu thành tố Z là “Bẫy chuột” thì vẫn còn 1 khả năng phân bổ 

(hộp Y), nhưng 2 loại thị trường “Cái cũi mạ vàng” và “Thị trường con bọ chét” vẫn 

cần phải được phân bổ.  

 

Statement II is not correct. If the question in X and Z is the same, then "mouse trap" 

and "gold mine" should be reached by the way of a "NO" answer. Therefore, one of 

the barriers (entry barrier or exit barrier) should be the same for both forms. However, 

both the entry barrier (gold mine: high; mouse trap: low) and the exit barrier (gold 

mine: low; mouse trap: high) are different.  

Phát biểu II không đúng. Nếu câu hỏi ở X và Z là giống nhau thì vẫn có thể dẫn đến 

thị trường loại “Bẫy chuột” và “Mỏ vàng” bằng cách trả lời “NO”. Vì vậy, một 

trong những rào cản (gia nhập hay rời bỏ thị trường) sẽ là giống nhau cho cả 2 loại 

thị trường. Tuy nhiên, cả 2 loại - rào cản gia nhập thị trường (mỏ vàng: cao; bẫy 

chuột: thấp) và rào cản rời bỏ thị trường (mỏ vàng: thấp; bẫy chuột: cao) là khác 

nhau. 
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The correct solution is therefore (D), since neither of the two statements is correct. 

Đáp án là (D), bởi vì không có phát biểu nào trong 2 phát biểu là đúng. 

 

Example 5 & 6/ Ví dụ 5 & 6  

University entrant Schmidt is writing his timetable for his first semester. 

The process diagram shows how he proceeds. 

Một sinh viên mới vào đại học tên là Schmidt đang viết thời khóa biểu cho kỳ học đầu 

tiên của anh ta. Lược đồ quá trình thể hiện cách thức anh ấy tiến hành. 

 

MNH: Maximum number of hours that Schmidt has time for courses each week/ Số 

giờ tối đa mà Schmidt có được cho các môn học trong 1 tuần. 

NHP: Number of hours that Schmidt has already planned in for courses each week/ 

Số giờ mà Schmidt dự định dành cho các môn học trong 1 tuần. 

"fully booked"/ “hết chỗ”: a course is fully booked when no more places are free/ 1 

môn học mà “fully booked” khi không còn chỗ trống cho môn đó nữa. 

"time conflict"/ “trùng giờ”: The course Schmidt has to decide about takes place at 

the same time as a course already in the timetable/ Môn học mà Schmidt phải quyết 

định có giờ học trùng với 1 môn học khác đã có trong thời khóa biểu.  
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Example 5/ Ví dụ 5 

Which of the following statements is/are correct? 

(Những) phát biểu nào trong hai phát biểu dưới đây là đúng?  
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I. It is possible that Schmidt includes a course in the timetable for which he does not 

have enough time. 

Schmidt có thể ghi vào thời khóa biểu 1 môn học mà anh ta không có đủ thời gian. 

II. It is possible that Schmidt includes a course in the timetable that is less important 

than a course that has not been included. 

Schmidt có thể ghi vào thời khóa biểu 1 môn học kém quan trọng hơn 1 môn học chưa 

được ghi. 

 

(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 

(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án 

Statement I is correct: Schmidt has a maximum of 20 hours time for courses per 

week (Element G: “MNH := 20”). Let us assume that 19 hours per week have already 

been planned for courses (NHP = 19). Now a course which lasts two hours per week 

is selected from the List K. The course isn’t full yet and there is no time conflict (see 

Elements W and X). Under these conditions, NHP increases by two hours and the 

course is added to the weekly schedule (see Elements M and N). The weekly schedule 

now comprises 21 hours (NHP = 21), even though Schmidt only has 20 hours at his 

disposal. This circumstance is reflected in Element Y, but no correction is made. 

Phát biểu I đúng: Schmidt có tối đa 20 giờ/ tuần cho các môn học (thành tố G: 

“MNH := 20”). Chúng ta giả sử đã dự định dành cho các môn học 1 khoảng thời 

gian là 19 giờ/ tuần (NHP = 19). Bây giờ 1 môn học chiếm 2 giờ/ tuần được lựa chọn 

từ trong danh sách K. Môn học vẫn chưa hết chỗ và không bị trùng giờ với môn khác 

(xem thành tố W và X). Trong những điều kiện như vậy, NHP tăng thêm 2 giờ và môn 

học được thêm vào thời khóa biểu tuần (xem thành tố M và N). Thời khóa biểu tuần 

bây giờ gồm 21 giờ (NHP = 21), mặc dù Schmidt chỉ có thể sử dụng 20 giờ. Tình 

huống này được thể hiện ở thành tố Y, nhưng không được sửa cho đúng.  
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Statement II is also correct: Let us assume that a course selected from List K (see 

Element H) cannot be added to the weekly schedule because it is already full (see 

Element W). The next step is the selection of a less important course, which is not full 

yet and with which there is no time conflict, in Element H. This course is then added 

to the weekly schedule in Element N. 

Phát biểu II cũng đúng: Hãy giả sử rằng 1 môn học được lựa chọn từ danh sách K 

(xem thành tố H) không thể được thêm vào thời khóa biểu tuần bởi vì nó hết chỗ (xem 

thành tố W). Bước tiếp theo là việc lựa chọn 1 môn học kém quan trọng hơn, chưa hết 

chỗ và không bị trùng giờ trong thành tố H. Môn học này sau đó được thêm vào thời 

khóa biểu tuần trong thành tố N. 

 

Therefore C is the solution to this item/ Vì vậy, C là đáp án của câu hỏi này. 

 

Example 6/ Ví dụ 6  

Which of the following statements is/are correct?  

(Những) phát biểu nào trong hai phát biểu dưới đây là đúng? 

 

I. If there is a time conflict between two courses which both still have free places, 

Schmidt always chooses the more important course.  

Nếu 2 môn học còn trống chỗ nhưng bị trùng giờ, Schmidt luôn chọn môn quan trọng 

hơn. 

II. If decision point Y is eliminated, Schmidt would always plan in more than twenty 

hours per week. 

Nếu bỏ đi bước ngoặc Y, Schmidt sẽ luôn dự định dành hơn 20 giờ/ tuần cho các môn 

học. 

 

(A) Only statement I is correct/ Chỉ có phát biểu I là đúng. 

(B) Only statement II is correct/ Chỉ có phát biểu II là đúng. 

(C) Both statements are correct/ Cả 2 phát biểu đều đúng. 

(D) Neither of the two statements is correct/ Không có phát biểu nào đúng. 

 

Solution/ Đáp án  
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Statement I is correct: Schmidt always chooses the most important course from the 

list K and checks whether he can sign up for it. A "time conflict" means that the 

course Schmidt has to make a decision about takes place at the same time as a course 

which is already in his timetable. The more important course has always been chosen 

first and included in the timetable. Every course Schmidt considers later – and thus 

every less important course – is crossed off the list because of the time clash.  

Phát biểu I đúng: Schmidt luôn chọn môn học quan trọng nhất trong danh sách K và 

kiểm tra xem có thể ghi danh môn đó được hay không. “Trùng giờ” có nghĩa là môn 

học mà Schmidt phải quyết định có giờ học trùng với 1 môn học khác đã có trong thời 

khóa biểu của anh ta. Môn học quan trọng hơn luôn được chọn trước và ghi vào thời 

khóa biểu. Các môn mà Schmidt cân nhắc sau – tức kém quan trọng hơn – thì được 

gạch bỏ khỏi danh sách vì trùng giờ.  

 

Statement II is not correct. If Schmidt includes only few courses with less than 20 

hours altogether in list K from the start, then even without decision point Y he does 

not exceed his 20-hour limit during his planning process; in other words he does not 

necessarily plan in more course time than he has at his disposal.  

Phát biểu II không đúng. Nếu ngay từ đầu Schmidt chỉ ghi vào thời khóa biểu 1 vài 

môn học từ trong danh sách K mà tổng cộng lại ít hơn 20 giờ, thì không cần có bước 

ngoặc Y, anh ta cũng không vượt qua được giới hạn 20 giờ trong quá trình lên kế 

hoạch; tức là anh ta không cần phải dự định nhiều thời gian cho các môn học hơn so 

với khả năng của anh ấy. 

 

Therefore the correct solution is (A), since only statement I is correct. 

Vì vậy, đáp án là (A), vì chỉ có phát biểu I là đúng. 
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