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I. Phần Windows (1 điểm) 

1. Tại ổ E, tạo thư mục CNTTK13_Số máy (ví dụ nếu thí sinh ngồi ở máy 25 thì đặt tên thư 

mục là CNTTK13_25). 

2. Với các kỹ năng word, PowerPoint, Excel đặt tên là Baithi và lưu vào thư mục trên. 

II. Phần Word (4 điểm): Soạn tập tin theo mẫu. 

 

ạn có thể sử dụng những từ điển trực tuyến trên Internet như: 

http://www.vietdic.com/ của tác giả Vương Vũ Thắng đã xây dựng. Trang Web cung 

cấp cho bạn chức năng tìm kiếm từ với hình ảnh và âm thanh  minh họa đầy đủ.  

Từ Điển Anh-Việt, Việt-Anh, 

Pháp-Việt, Việt-Pháp…tất cả đều được 

tích hợp nơi đây. Có thể tìm kiếm theo 

một cụm từ hoặc một từ chính xác với hỗ 

trợ của bộ gõ tiếng Việt và chọn mã tiếng 

Việt  hiển thị kết quả tìm kiếm. 

ùng với những chức năng như trên, Công Ty Tinh Vân cũng xây dựng một bộ từ 

điển tại http://www.netcenter-vn.net/ có bổ sung thêm từ điển đồng nghĩa, từ điển 

khoa học, Oxford, từ điển trẻ em…Kết quả trả về khi tìm kiếm có cung cấp thêm 

một danh sách những từ có cụm từ  tương tự như từ khóa cần tìm. 

 

                                                                                                             

BẢNG SO SÁNH ĐIỀU KIỆN VÉ VIETJET AIR 

Điều kiện vé SkyBoss Eco Promo 

Đổi tên hành khách 
- Đổi tên cho cả hành trình. 

-Thu phí thay đổi 
Không áp dụng 

Không được 

phép 

Thay đổi chuyến bay 

-Miễn phí thay đổi 

-Thu chênh lệch giá vé 

(nếu có) 

-Thu phí thay đổi 

và thêm chênh lệch 

giá vé (nếu có) 

- Thu phí thay 

đổi 

III. Phần Powerpoint (2 điểm): Thiết kế tập tin gồm 2 Slide với các yêu cầu sau: 

1. Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây 

2. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên từng Slide (hiệu ứng của mỗi đối tượng trên 

từng Slide phải khác nhau) 

B 

C 

Tương đương 
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IV. Phần Excel (3 điểm): Cho bảng tính: 

 

Yêu cầu: 

1. Soạn và định dạng bảng tính theo mẫu. 

    2. Tên hàng: Dựa vào Mã hàng tra trong Bảng 1 

   3. Thành Tiền = Số lượng * Đơn giá; tính TỔNG của cộng Thành tiền. 

 4. Giảm giá 10% thành tiền cho những mặt hàng có hình thức là N  

 5. Sắp xếp bảng tính tăng dần theo Thành tiền. 

6. Tính Tổng thành tiền và Tổng số lượng của mặt hàng Sơn lót (BẢNG 2) 

  


