
 

 

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

HĐ THI: TT GDTX Môn thi: THỰC HÀNH – XUẤT 1 

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

ĐỀ CHÍNH THỨC  

 

Thí sinh mở thư mục BAITHUCHANH_Kxxxx (Kxxxx là số báo danh của thí sinh), làm bài 

thực hành. 

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: 2,5cm, 

lề phải: 2cm, lề trên và lề dưới: 2cm. Hình ảnh: chọn từ tập tin ảnh PICTURE.JPG đính kèm trong 

thư mục đề thi. 

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

 
hông thể tin 

nổi, con gái 

mà lái máy 

bay!” – Nhiều hành 

khách của Tổng Công 

ty Hàng không Việt 

Nam (Vietnam 

Airlines) đã thốt lên 

như vậy khi biết nghề 

nghiệp của Huỳnh Lý 

Đông Phương. Hiện cô 

gái trẻ quê ở TP Tuy 

Hòa là nữ cơ trưởng đầu tiên 

của Việt Nam lái loại máy bay 

hiện đại Airbus 321. 

 

Huỳnh Lý Đông Phương, 

sinh năm 1987, cao 1,71m, thông 

thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. 

Với tiếng Việt đôi chỗ nói còn lơ 

lớ, chị bắt đầu câu chuyện về 

hành trình theo đuổi ước mơ làm 

chủ bầu trời của mình. 

(Theo báo Phú Yên)

 

PHẦN II. MS POWERPOINT (3 điểm). 

 

1. Mở tập tin Kxxxx.pptx và thực hiện các 

yêu cầu sau. 

2. Tạo một Slide theo mẫu hình bên. 

Lưu ý:  Khi thiết kết phải: 

+ Tạo màu hoặc hoa văn cho nền và chọn 

màu chữ thích hợp. 

+ Chọn Slide Design tùy ý, chèn ảnh bất kì 

+ Tạo hiệu ứng động cho các đối tượng. Thứ 

tự xuất hiện các đối tượng trên Slide: 

wordart, textbox, hình ảnh. 

+ Tạo liên kết tại Mở 1 file Word phải được 

liên kết đến tập tin văn bản Ms-Word vừa 

hoàn thành ở phần I là Kxxxx.docx 

  

K 



 

 

 

 

PHẦN III : MS EXCEL (4 điểm) 

 

 
Yêu cầu: 

1. Mở tập tin Kxxxx.xlsx và lập bảng tính theo mẫu trên. 
2. Tính cột TBC  biết rằng: WORD hệ số 2, EXCEL hệ số 2, POWERPOINT hệ số 1. Tính 

làm tròn 1 chữ số thập phân. 
3. Tính Điểm trung bình tại các ô có dấu ? cho các cột WORD, POWERPOINT, EXCEL 

4. Điền cột Kết quả biết: TBC>=5 thì Đậu ngược lại thì Hỏng. 

 

 

__HẾT__



 

 

 


