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Yêu cầu:  Khi thiết kết phải: 

+Tạo màu hoặc hoa văn cho nền 

Slide và chọn màu chữ thích hợp. 

+Tạo hiệu ứng động cho các đối 

tượng. Thứ tự xuất hiện các đối 

tượng trên theo thứ tự từ 1 - 4. 

+Chèn đúng hình đã cho, tạo liên kết 

(Hyperlink) đến file Word ở phần I 

khi chọn vào hình. 

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

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

Ngày thi: 07-4-2019 

 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 05 file: Dethi_xuat2.pdf; 

Kxxxx.docx; Kxxxx.xlsx; Kxxxx.pptx; WinRAR (Chứa hình).  

 

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 với font chữ: Times 

New Roman, cỡ chữ: 13  
 
 

 

gày Giỗ tổ Hùng 

Vương trở thành 

ngày lễ lớn 

của dân tộc 

Việt Nam 

để tưởng 

nhớ công 

ơn các vị 

vua Hùng 

đã có công 

đựng nước và giữ nước. Lễ 

được tổ chức hằng nằm 

vào ngày 10/3 âm lịch tại 

Đền Hùng - Việt Trì - Phú 

Thọ, đến ngày này người 

dân khắp nơi trên mọi 

miền đất nước về đây để tưởng nhớ công ơn các vị vua 

đã có những chiến công lẫy lừng cho dân tộc.  

“Dù ai đi ngược về xuôi/ Nhớ ngày 

giỗ tổ mùng mười tháng ba.” 

Chúng ta tự hào là con Rồng cháu 

Tiên, là con cháu của các vị vua 

Hùng đã gây dựng nên đất nước 

Văn Lang, Âu Lạc và đánh thắng 

giặc ngoại xâm làm nền móng cho 

nước Việt Nam ngày nay. Đó là 

những ngày đầu hoang sơ nhất mở 

ra một thời kỳ lịch sử huy hoàng cho dân tộc ta. Chúng 

ta phải ghi nhớ công lao to lớn đó và không ngừng học 

tập, đóng góp cho xã hội, cùng nhau xây dựng một đất 

nước Việt Nam ngày càng phát triển để sánh vai với 

các cường quốc năm châu.

PHẦN II: MS POWERPOINT (3 điểm). 

1. Mở tập tin Kxxxx.pptx, tạo một Slide có nội dung theo mẫu dưới đây: 
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PHẦN III: MS EXCEL (4 điểm) 

 
 

 
 

 

Yêu cầu:  

1. Nhập bảng dữ liệu trên định dạng bảng tính theo mẫu   (1.0 điểm) 

2. Lập công thức tính cột ĐT (Điểm Thưởng)     (1.0 điểm) 

 - Điểm Thưởng = 1, nếu 2 ký tự cuối của MaHS là “MN” 

 - Điểm Thưởng = 0.5, nếu 2 ký tự cuối của MaHS là “NT” 

 - Điểm Thưởng = 0, nếu 2 ký tự cuối của MaHS là “BT”  

3. Tính cột ĐTB = (TOÁN * 3 + LÝ * 2 + HÓA *2)/7 + Điểm thưởng, làm tròn đến 

1 số lẻ          (1.0 điểm). 

4. Lập công thức tính Xếp loại:       (1.0 điểm) 

 - Xếp loại = “Giỏi” nếu ĐTB>=9 

 - Xếp loại = “Khá” nếu ĐTB>=7 

 - Xếp loại= “Trung Bình” nếu ĐTB>=5 

 - Xếp loại= “Yếu” nếu ĐTB khác các trường hợp trên. 

__ Hết __ 
 
 

 


