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 UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG CĐN PHÚ YÊN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

  

ĐỀ KIỂM TRA KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

Kiểm tra: THỰC HÀNH; Trình độ Cơ bản 

Thời gian làm bài: 60 phút (cho cả Worrd, PowerPoint, Excel) 

   

(Đề thi có 02 trang) 

Thí sinh mở thư mục BAITHI_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 A5, theo hướng ngang 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: 

 

 

 

 (Bullets) Vitamin và khoáng 

chất có trong thức ăn giúp cơ 

thể tăng trưởng 

 Vitamin và khoáng chất giúp cơ thể hoạt động bình thường. 

Ω ® (Symbol)Tại sao Chúng ta cần phải có Vitamin và Khoáng chất ? 

 

ropCap- Cơ thể 

không tạo được 

các Vitamin, trừ 

Vitamin D và PP là 

được cơ thể tạo ra với một lượng nhỏ.  

Vitamin tham gia vào quá 

trình chuyển hóa thức ăn 

thành năng lượng và thành lập 

các mô mới của cơ thể. ....  
 

(Table) KẾT QUẢ HỌC TẬP 
 

S
ố
 t

h
ứ

 

tự
 

Các môn học 

(Nối ô ngang) 

Số tiết Điểm kiểm 

tra 
Ghi chú 

LT TH 

1 MS - WORD 20 25 7.0  

2 MS - excel 30 30 8,5  

 

Yêu cầu làm bài: Có WordArt, có chèn hình, có chia cột, có chèn symbol, có bullet 

cho ký hiệu đầu dòng, có DropCap; có chèn shapes, có đặt lề và khổ giấy đúng quy định. 

Có bảng biểu, trong bảng có nối ô ngang, nối ô dọc, có canh giữa ô, có hướng 

chữ đứng. 

 

Phần PowerPoint (3 điểm): 
Hãy xây dựng các slide và tạo hiệu ứng cho các nội dung trình chiếu của 

câu hỏi và đáp án có dạng  slide mẫu như hình dưới đây: 

D 

(Shapes) Cố vượt 

qua 10 nội dung này 
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Yêu cầu làm bài: 

Tạo slide,  

Màu nền;  Kích thước nền sân khấu 

Trình bày nội dung như hình bên 

Có liên kết mở file word,… 

Tạo hiệu ứng cho các nội dung của từng slide: 

sinh động theo nội dung, sáng tạo. 

 

 

 

Phần Excel (4 điểm): 
Cho bảng tính sau: 

BẢNG THANH TOÁN TIỀN ĐIỆN THÁNG 10/2020 

TT Mã hộ Họ và tên 
Số 

cũ 

Số 

mới 

Tiêu 

thụ 

Số KWh 

Vượt 

Định mức 

Số 

tiền 

phải 

trả 

Tiền 

vượt 

Ghi 

chú 

1 GD001 Nguyễn A 5 100           

2 KD002 Trần Xuân B 10  211           

3 SX003 Lê Thị  C 15  316           

4 GD004 Trương Văn D 30  140           

5 GD005 Lê Văn E 50  150           
  Bảng 1:  

    
   

 
 Ký hiệu  GD KD SX     

 

 
 Định mức  100 200 300     

 

 
YÊU CẦU: Tạo bảng dữ liệu như trên, viết công thức tính cho các câu hỏi sau: 

Câu 1: Tính số KWh đã tiêu thụ (cột Tiêu thụ), biết: Tiêu thụ = Số mới – Số cũ. (0,5đ) 

Câu 2: Hai ký tự đầu của Mã hộ cho biết định mức tiêu thụ điện của hộ đó. Hãy tính số KWh 

vượt định mức (cột Số KW Vượt định mức), biết: nếu số KWh đã tiêu thụ lớn hơn định mức 

(tra cứu trong Bảng 1) thì Vượt ĐM = Tiêu thụ – Định mức, ngược lại Vượt ĐM = 0. (1,5đ) 

Câu 3: Tính cột Số tiền phải trả, biết giá tiền điện cho 1 KWh trong định mức là 1000đ /KWh; 

vượt định mức là 2000đ/KWh.  (0,5đ) 

Câu 4: Tính Tổng số tiền phải trả (cột Tiền vượt) cho số KWh vượt định mức, biết giá tiền điện 

vẫn tính như câu 3.  (0,5 đ) 

Câu 5: Hãy điền Ghi chú, biết nếu số KWh Vượt Định mức nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì Ghi chú 

được ghi là “Tiết kiệm điện” ngược lại thì để trống (không ghi gì cả)  (0,5đ) 

Chú thích: 

Khi làm bài tập excel, có thể mở thêm các cột phụ để làm nháp và để tính các hàm đơn lẻ cho dễ học; 

Có sử dụng hàm Left, if, Hlookup, và các hàm số học khác. 

----- Hết ----- 

Liên kết Worrd 


