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I. Phần Windows (1 điểm) 

1. Tại ổ E, tạo thư mục CNTTK12_Số máy (ví dụ nếu thí sinh ngồi ở máy 25 thì đặt tên thư 

mục là CNTTK12_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 thảo theo mẫu: 

 

                           
 

ần đây, việc các đội tuyển trẻ Việt Nam có suất thi đấu quốc tế như U20, U19 thường 

gồm các gương mặt nổi trội từ lò VPF, HAGL, Viettel hay Hà Nội mà lại không có 

nổi gương mặt nào từ SLNA hay Đồng Tháp. 

ần triệu tập đầu tiên chuẩn bị cho 

VCK U23 châu Á, quân Sông 

Lam chỉ có  Hoàng Văn Khánh 

(bị loại phút chót). Đợt gọi vét cuối cùng 

của U23 Việt Nam bỗng có thêm 2 cái tên 

là Xuân Mạnh và Văn Đức. Một trong 

hai cầu thủ này từng thổ lộ là lên tuyển 

cho “đủ mâm, đủ bát” mà không hy vọng 

gì. 

hai cuộc giải U23 châu Á, fan ruột SLNA là tôi háo hức xem bảng danh sách đội 

hình U23 Việt Nam đối đầu với U23 Hàn Quốc và không khỏi thở khi “quân 

choa” dự bị cả hai. Rồi thấy bóng dáng họ qua màn khởi động, may mắn vào sân 

ít phút cuối hiệp 2, rồi vào từ đầu hiệp 2 tiến tới đá chính, cả Xuân Mạnh và Văn Đức cho 

thấy đây mới thực sự là sân chơi dành cho họ... 

 

                           Lớp 

 

Thời gian 

WORD 2000 EXCEL 2000 

2-4-6 3-5-7 2-4-6 3-5-7 

A B C D E A B C D E 

07h30 – 09h30 X        X  

07h30 – 11h30  X        X 

14h30 – 16h30   X   X     

III. Phần Powerpoint (2 điểm):  
- Thiết kế các Slide theo mẫu. 

- Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên mỗi Slide. 

- Tạo hiệu ứng chuyển trang cho các Slide với thời gian 0,5 giây. 
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IV. Phần Excel (3 điểm): Cho bảng tính: 

 

 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Nhập và định dạng bảng tính theo mẫu đã cho. 

2. Tên hàng: Dựa vào 3 ký tự đầu của Mã hàng tra trong bảng 1 để lấy giá trị tương ứng. 

3. Quà tặng: Nếu mua với số lượng lớn hơn 20 thì ghi "Tặng bao quà tết", ngược lại để trống. 

4. Thành tiền: số lượng*đơn giá; tính tổng cộng của cột Thành tiền. 

5. Tính giá trị cho các ô ? của bảng thống kê. 

6. Sắp xếp dữ liệu của bảng theo chiều tăng dần của cột Thành tiền. 


