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ĐỀ MẪU SỐ 1 

 

PHẦN I: MS-WORD (3 điểm) Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau: 
1. Khởi động Microsoft Word, lưu bài làm với tên tập tin là số báo danh của thí sinh dự 

thi. 

2. Định dạng trang in văn bản khổ giấy A4 theo hướng đứng của trang. Căn lề trái 2.0cm, 

lề phải 2.5cm, lề trên 2.0cm, lề dưới 2.0cm. 

3. Nhập và định dạng đoạn văn bản theo mẫu sau đây: 

 Lưu ý: Hình ảnh tùy chọn 

 

 

 
 

 

hiều nhà sản xuất smartphone 

Android đã lên kế hoạch tích 

hợp tính năng nhận dạng khuôn 

mặt 3D 

Một số nhà sản xuất smartphone 

Android đã bắt đầu lên kế hoạch tích hợp 

 cảm biến nhận dạng khuôn mặt lên sản 

phẩm của mình. 
 

 

 

 

 

Sách Chi tiết Năm 

STT Tên Sách Nhà xuất bản Giá 

2
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1
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1 Lập trình Web Giáo dục 50000 đ 

2 Tin ứng dụng Tuổi trẻ 40000 đ 

3 Đồ họa Thống kê 25000 đ 

 

PHẦN II: MS POWERPOINT (3 điểm). 

1. Khởi động Microsoft PowerPoint, lưu bài làm với tên tập tin là số báo danh của thí 

sinh dự thi. 

2. Thiết kế 2 slide theo mẫu hình dưới với yêu cầu: 

- Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng slide. 

- Hiệu ứng ở mỗi slide phải khác nhau. 
- Slide 2 tự động xuất hiện sau slide 3 giây 

 Lưu ý: Hình ảnh tùy chọn 

DANH MỤC 

SÁCH 
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slide 1 slide 2 

  
 

 

PHẦN III : MS EXCEL (4 điểm) 

1. Khởi động Microsoft Excel lưu bài làm với tên tập tin là số báo danh của thí sinh dự 

thi. 

2. Nhập liệu và định dạng bảng tính theo mẫu hình dưới đây: 

 

 

 Yêu cầu: 

1. Nhập nội dung và định dạng bảng tính trên? 

2. Tính CHỨC VỤ dựa vào 2 ký tự đầu của MÃ tìm trong BẢNG PHỤ? 

3. Tính THƯỞNG biết rằng: 

- GIÁM ĐỐC thì thưởng 1000000 

- TRƯỞNG PHÒNG thì thưởng 500000 
- Ngược lại thưởng 0 

4. Tính LƯƠNG = HS LƯƠNG * 1210000 + THƯỞNG 

5. Tính TỔNG CỘNG LƯƠNG? 



 
 

ĐIỂM: WORD:……/10 EXCEL:……./10; POWERPOINT:……./10; 

 
 

 

ĐỀ MẪU SỐ 2 

Họ và tên:............................................................................................... Ngày sinh:.......................................... 

Nơi sinh:................................................................................................. Số điện thoại: .................................... 
 

Câu 1: Hcjc viên hãy soạn thảo văn bản sau trên WINWORD, lưu vào đĩa với tên File như sau (chú ý đúng 

đường dẫn): Z:\ ThiCNTT\<HọTênHọcViên>\WORD2.DOC 
 

1. Tính Tiền trong định mức = Số điện trong Định mức * Đơn giá. 

2. Tính cột Tiền vượt định mức = Số điện vượt định mức (Điện tiêu thụ-định mức) * Đơn giá * 3 

3. Tính cột Tiền phải trả = Tiền trong định mức + Tiền vượt định mức. 

Tính dòng Tổng Cộng. 

4. Lập Bảng thống kê theo mẫu đã cho ở trên. 

 
Câu 2: Học viên tính toán “Bảng tổng hợp tiền điện” ở trên trong Excel, lưu vào đĩa với tên file là 

Z:\ThiCNTT\<HọTênHọcViên>\EXCEL2.XLS 

Câu 3: Học viên soạn thảo ít nhất 2 slides cùng với hiệu ứng tự chọn để báo cáo tình hình tiêu thụ điện trong 

tháng 7của phường Vĩ Dạ. Dữ liệu dựa vào nội dung đã cho ở Bảng tổng hợp tiền điện. Lưu vào đĩa với tên 

file là Z:\ThiCNTT\<HọTênHọcViên>\PPOINT2.PPT 



 

ĐIỂM: WORD:……./10; EXCEL:……./10; POWERPOINT:……/10 

 

 

 

ĐỀ THI MẪU 1 

Họ và tên:.......................................................................................Ngày sinh: ..................................... 

Nơi sinh:.........................................................................................Số điện thoại:................................ 
 

Câu 1: HỌc viên hãy soạn thảo văn bản sau trên WINWORD, lưu vào đĩa với tên File như sau 

(chú ý đúng đường dẫn): Z:\ ThiCNTT\<HọTênHọcViên>\WORD1.DOC 

Cho bảng dữ liệu Bán hàng như sau: 
 

Ký Hiệu Tên Hàng Số lượng bán Đơn giá Thành Tiền Thuế Tổng tiền 

F ? 20 ? ? ? ? 

B ? 36 ? ? ? ? 

T ? 25 ? ? ? ? 

M ? 10 ? ? ? ? 

F ? 50 ? ? ? ? 

Tổng cộng: ? ? ? 

1. Xác định tên hàng dựa vào bảng tham chiếu. 

2. Xác định số lượng bán được của mỗi 

mặt hàng. 

3. Tính thành tiền biết: 

 

 
THÀNH TIỀN = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ, Đơn giá dựa vào bảng tham chiếu ở trên. 

4. Tính tiền thuế biết nếu số lượng của mặt hàng lớn hơn 20 thì thuế là 10% của THÀNH TIỀN. 

Còn lại thuế sẽ là 0. 

5. Tính TỔNG TIỀN biết TỔNG TIỀN = THÀNH TIỀN + THUẾ. Và TỔNG CỘNG của các cột 

Thành tiền, Thuế và Tổng tiền. 

Câu 2: Học viên tính toán “Bảng dữ liệu Bán hàng” ở trên trong Excel, lưu vào đĩa với tên file là 

Z:\ThiCNTT\<HọTênHọcViên>\EXCEL1.XLS 

Câu 3: Học viên soạn thảo ít nhất 2 slides cùng với hiệu ứng tự chọn để báo cáo tình hình bán hàng 

của đơn vị. Dữ liệu về tình hình bán hàng dựa vào nội dung đã cho ở trên. Lưu vào đĩa với tên file là 

Z:\ ThiCNTT\<HọTênHọcViên>\PPOINT1.PPT ./. 

 

 

Bảng tham chiếu 

Mã hàng F B T M 

Tên hàng Ford BMW Toyota Merc 

Nhà cung cấp T.Hải KYLIN T.Hải KYLIN 

Đơn giá 200 400 200 350 

 


