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SỞ GDĐT PHÚ YÊN KỲ THI SÁT HẠCH KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

HĐ THI: TT GDTX TỈNH Môn thi: THỰC HÀNH – XUẤT 2 

Ngày thi: 09-12-2018 

 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) 

ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) 

 

Thí sinh mở thư mục BAITHUCHANH_Kxxxx (Kxxxx là số báo danh của thí 

sinh) và làm bài thực hành. Lưu ý: Trong thư mục có 04 file: Dethi_xuat2.pdf; 

Kxxxx.docx; Kxxxx.xlsx; Kxxxx.pptx. 

 

PHẦN I: MS-WORD (3 điểm) 

1. Mở tập tin Kxxxx.docx thực hiện các yêu cầu sau đây. 

2. Định dạng trang in văn bản: Khổ giấy A4, theo hướng đứng của trang và căn lề 

trái: 3cm, lề phải: 2cm, lề trên và lề dưới: 2cm.  

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

 
 

 

 

 

rà xanh có chứa một hợp chất 

chống oxy hóa có tên catechins 

- hợp chất này được biết đến có 

công dụng hỗ trợ chức năng gan. 

Uống trà xanh hàng ngày không 

những giải độc cho cơ thể mà còn có 

tác dụng giảm cân đáng ngạc nhiên. 

ghệ có tính sát trùng và là một 

chất thực phẩm tuyệt vời giúp đỡ 

gan trong quá trình loại bỏ độc tố. 

Nghệ giúp tăng cường giải độc 

gan bằng cách hỗ trợ các enzim loại bỏ 

các chất độc ra khỏi cơ thể. Củ nghệ có 

thể được sử dụng để chuẩn bị nhiều món 

ăn và sử dụng như một loại gia vị. 

 

 

PHẦN II: MS POWERPOINT (3 điểm). 

 1. Mở tập tin Kxxxx.pptx và thực hiện các yêu cầu sau. 

 2. Tạo một Slide có nội dung theo mẫu dưới đây. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N T 

Lưu ý:  Khi thiết kế phải: 

+ Tạo màu hoặc hoa văn cho nền và chọn màu 

chữ thích hợp. 

+ Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng. Thứ tự 

xuất hiện các đối tượng trên Slide: “Nội dung 

chính” xuất hiện trước. Sau đó xuất hiện thứ tự 

từng ý một. 

+ Tạo liên kết        phải được liên kết đến tập 

tin văn bản Ms-word vừa hoàn thành ở phần I. 



2 

 

 

PHẦN III: MS EXCEL (4 điểm) 

 
 

 
 

 

Yêu cầu: 

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

2. Điền SBD: SBD là 3 kí tự đầu tiên của Mã HS (SBD phải là số)? (1 điểm) 

3. Điền cột Lớp dựa vào cột Mã HS và Bảng 1? (1 điểm) 

4. Điền xếp loại, dựa vào ĐTB? (1 điểm) 

- Xếp loại = “Giỏi” nếu ĐTB>=9.0 

- Xếp loại = “Khá” nếu ĐTB>=7.0 

- Xếp loại= “Trung Bình” nếu ĐTB>=5, còn lại để trống 

 

__ Hết __ 

 
 

 


