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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ 

 

         BÀI TẬP THỰC HÀNH (3) 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

 

I. Phần Soạn văn bản MS Word (4đ). Thí sinh soạn văn bản và định dạng theo 

mẫu sau: 

Yêu cầu: Định dạng lề cho khổ giấy A4, lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm, lề trái: 3cm, lề 

phải: 2 cm. 

 

 

 

 
 

 

 

Ngày 18 tháng 5 là ngày có ý nghĩa 

lịch sử đặc biệt quan trọng không chỉ với 

giới trí thức khoa học công nghệ Việt Nam 

mà còn đối với cơ quan Liên hiệp các Hội 

khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 

ể nêu cao tinh thần, trách 

nhiệm của cộng đồng xã hội 

đối với sự nghiệp khoa học và 

công nghệ nói chung, tôn 

vinh quá trình lao động, sáng tạo, cống 

hiến của đội ngũ trí thức khoa học và 

công nghệ Việt Nam, Quốc hội nước 

Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

đã thống nhất chọn ngày 18 tháng 5 

hàng năm là ngày kỷ niệm Khoa học và 

công nghệ Việt Nam.
(1)

 

Ngày 18 tháng 5 năm1963, Chủ 

tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Trung 

ương Đảng và Chính phủ đến dự và 

chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc 

lần thứ nhất. Hội Phổ biến khoa học, kỹ 

thuật Việt Nam (tiền thân của Liên 

hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật 

Việt Nam). Trong bài phát biểu của 

mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tổng 

kết những luận điểm quan trọng nhất 

về phát triển khoa học và công nghệ ở 

nước ta, đồng thời giao nhiệm vụ vừa 

khó khăn, nhưng lại vừa vinh quang 

này cho 

giới trí 

thức khoa học và công nghệ Việt 

Nam. Người khẳng định:  “Chúng ta 

đều biết rằng trình độ khoa học, kỹ 

thuật của ta hiện nay còn thấp kém. Lề 

lối sản xuất chưa cải tiến được nhiều. 

Cách thức làm việc còn nặng nhọc. 

Năng suất lao động còn thấp. Phong 

tục tập quán lạc hậu nhiều. Nhiệm vụ 

của khoa học là ra sức cải biến những 

cái đó… 

…Khoa học phải tự sản xuất mà ra và 

phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ 

quần chúng, nhằm nâng cao năng suất 

lao động và không ngừng cải thiện đời 

sống của nhân dân, bảo đảm cho chủ 

nghĩa xã hội thắng lợi 

… các cô, các chú phải ra sức đem 

hiểu biết khoa học, kỹ thuật của mình 

truyền bá rộng rãi trong nhân dân lao 

Đ Chủ tịch Hồ Chí Minh và GS, VS. Trần Đại Nghĩa 
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động, để nhân dân thi đua sản xuất 

nhiều, nhanh, tốt, rẻ,…”
 (2)  

 
Chú thích 

(1)    Luật Khoa học và công nghệ (sửa 
đổi) năm 2013, ban hành ngày 18 
tháng 6 năm 2013 

(2)    Hồ Chí Minh, toàn tp, tập 11, Nxb. 
Chính trị Quốc gia, Hà Nội, năm 1996, 
tr.77 -78 

 
II. Phần MS Excel (4đ): Thí sinh nhập bảng dữ liệu và định dạng theo mẫu sau 

và thực hiện yêu cầu tính toán cho bảng tính. 

1. Nhập và định dạng bảng tính theo mẫu sau: 
KẾT QUẢ THI CUỐI KHÓA         

                                                                                                                     LỚP TOÁN 10A1 

Mã 

số 
Họ và tên Ngày sinh Toán Lý Hóa ĐTB 

Kết 

quả 

Tiền 

thưởng 

T001 Nguyễn Hoàng Phương 24/02/2000 7 7 6    

T002 Nguyễn Duy Dương 02/03/2000 9 8 9    

D003 Hoàng Quốc Bảo 13/07/2000 8 6 6    

T004 Võ Quốc Việt 04/05/2000 8 7 5    

D005 Hoàng Bảo Trị 14/12/2000 10 8 6    

K006 Bùi Đăng Khoa 03/03/2000 5 4 2    

K007 Vũ Thị Thu Hà 12/06/2000 10 7 7    

T008 Nguyễn Thị Kim Loan 04/12/2000 9 8 6    

         1. Nhập và định dạng theo mẫu. 

2. Tính Điểm Trung Bình biết rằng môn Toán nhân hệ số 2, làm tròn lẻ 2 số sau dấu phảy 

động. 

3. Xếp loại cho học sinh với tiêu chuẩn sau: 

Nếu ĐTB>=5 Kết quả ghi Lên lớp, nếu ĐTB < 5 Kết quả ghi Lưu ban 

4. Tính cột Tiền thưởng với tiêu chí sau: 

Nếu ĐTB lớn hơn hoặc bằng 8 Tiền thưởng 200000, nếu ĐTB lớn hơn hoặc bằng 7 và nhỏ 

hơn 8 Tiền thưởng 150000, còn lại không được thưởng thì Tiền thưởng để trắng. 

5. Định dạng cột Ngày sinh yyyy-mmm-dd. 

6. Định dạng cột Tiền thưởng với định dạng phân cách hàng nghìn là dấu cách trắng và đơn 

vị tiền là vnđ. 

 
III. Phần MS PowerPoint (2đ): Thí sinh tạo phiên trình chiếu theo mẫu và các yêu cầu 

sau: 

1. Tạo 3 slide có nội dung theo mẫu. 

2. Chọn mẫu thiết kế Design tùy ý hoặc tạo định dạng slide Master. 

3. Tao hiệu ứng chuyển trang Transition phù hợp cho các slide. 

4. Tạo hiệu ứng phù hợp cho các đối tượng trên từng slide. 
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ 

 

         HƢỚNG DẪN BÀI TẬP THỰC HÀNH (3) 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

 

II. Phần Soạn văn bản MS Word (4đ). Thí sinh soạn văn bản và định dạng theo 

mẫu sau: 

1. Định dạng lề:  

- Chọn menu Layout -> Page setup -> hiển thị cửa sổ Page Setup chọn khoảng 

cách lề cho văn bản: Top (lề trên), Bootom (lề dưới),  Left (lề trái), Right (lề 

phải). 

2. Chèn chữ WordArt 

- Chọn vị trí cần chèn -> Insert ->Word Art -> Chọn kiểu cách -> Nhập nội dung 

chữ WordArt ->OK. 

- Chọn chữ WordArt vừa chèn -> Format ->WordArt styles -> Text Effect -> 

Transform -> chọn kiểu cách chữ WordArt. 

3. Nhập văn bản 

- Nhập nội dung văn bản hoàn thiện 

4. Định dạng dạng font. 

- Chọn đoạn văn bản cần định dạng font -> chọn Font trên menu Home để định 

dạng kiểu chữ, size chọn cỡ chữ (13). 

- Chọn Bold (Ctrl +B) định dạng chữ đậm. 

- Chọn Italic  (Ctrl+I) định dạng chữ nghiêng. 

- Chọn Underline (Ctrl +U) định dạng chữ gạch chân. 

5. Định dạng Paragraph:  

Chọn menu Home -> nhóm Paragraph -> chọn nút Paragraph Settings -> Tại 

cửa sổ Paragraph chọn các mục lựa chọn như sau:  

- Spacing Before (khoảng cách so với đoạn phía trước): Auto 

- Spacing After (khoảng cách so với đoạn phía trước): Auto 

-     Line Spacing (khoảng cách các dòng trong cùng đoạn): : lựa chọn 1.5 

lines 

-  

6. Định dạng cột: 

- Bôi đen đoạn văn bản cần định dạng cột -> Layout -> Columns ->  Two 

- Ngắt  cột: để con trỏ văn bản tại vị trí cần ngắt cột sau nội dung ( kỹ thuật của 

ta) -> Break -> Columns 

7. Tạo chữ lớn. 

- Chọn đoạn văn bản cần tạo chữ lớn -> Insert -> Drop cap -> chọn nút Dropped 
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- Chọn chữ lớn đầu đoạn -> chú ý khung viên nét đứt để thực hiện hiệu chỉnh 

kích thước khung nét đứt bằng cách kéo rê chuột tại 8 nút trên khung nét đứt 

đó. 

- Chọn chữ lớn đầu đoạn  -> Home chọn định dạng Font chữ. 

8. Chèn hình ảnh. 

- Chọn vị trí cần chèn -> Insert Picture -> cửa sổ Insert picture xuất hiện -> chọn 

ổ đĩa -> chọn thư mục có chứa ảnh -> chọn hình ảnh cần chèn -> chọn nút 

Insert 

- Định dạng hình ảnh: Chọn hình ảnh -> Format -> Wrap text (hoặc 

TextWrapping) chọn Square hoặc Tight (để định dạng hình ảnh vào giữa văn 

bản) 

- Định dạng kích thước ảnh: Chọn ảnh -> kéo rê chuột tại vị nút hiệu chỉnh kích 

thước trên khung bao quanh hình ảnh đang chọn. 

- Định dạng vị trí ảnh: Chọn ảnh và kéo rê chuột tại hình ảnh tới vị trí tương ứng 

9. Chèn text box 
- - Insert ->Text Box -> chọn kiểu -> nhập nội dung “Chủ tịch Hồ Chí Minh và 

GS, VS Trần Đại Nghĩa”. 

- Định dạng hình ảnh: Chọn Text Box -> Format -> Wrap text (hoặc 

TextWrapping) chọn Square hoặc Tight (để định dạng Text Box vào giữa văn 

bản). 

- Định dạng vị trí Text box: Chọn Text box và kéo rê chuột tại khung nét đứt của 

Text box tới vị trí tương ứn.

 
II. Phần MS Excel (4đ): Thí sinh nhập bảng dữ liệu và định dạng theo mẫu sau 

và thực hiện yêu cầu tính toán cho bảng tính. 
 

 
 

2. Tính Điểm Trung Bình biết rằng môn Toán nhân hệ số 2, làm tròn lẻ 2 số sau 

dấu phảy động. 

- Tại ô G4 gõ công thức  = Average(D4:F4,D4) 
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3. Xếp loại Kết quả cho học sinh với tiêu chuẩn sau: 

- Tại ô H4 gõ hàm  =if(G4>=5, “Lên lớp”, “Lưu ban”) 

4. Tính cột Tiền thƣởng với tiêu chí sau: 

- Tại ô I4 gõ hàm   =if(G4>=8,200000,if(G4>=7,150000,””)) 

5. Định dạng cột Ngày sinh yyyy-mmm-dd. 

- Bôi đen  các ô cần định dạng số phân cách hàng ngàn -> Number format -> 

Custom tại hộp Type của cửa sổ vừa hiện ra nhập kiểu yyyy-mmm-dd hoặc 

chọn kiểu đã có ở khung chọn bên dưới. 

 

6. Định dạng cột Tiền thƣởng với định dạng phân cách hàng nghìn là dấu cách 

trắng và đơn vị tiền là vnđ. 

- Bôi đen  các ô cần định dạng số phân cách hàng ngàn -> Number format -> 

Custom tại hộp Type của cửa sổ vừa hiện ra nhập kiểu 

 # ### ### ### ### [$vnđ] hoặc chọn kiểu đã có ở khung chọn bên dưới. 

 
III. Phần MS PowerPoint (2đ): Thí sinh tạo phiên trình chiếu theo mẫu và các yêu cầu 

sau: 

1. Tạo 3 slide theo mẫu 

- Bấm tổ hợp phím Ctrl + M để tạo thêm slide mới 

- Nhập nội dung cho slide hoặc chèn hình ảnh vào slide 

2. Tạo slide Master hoặc chọn mẫu thiết kế Design 

- Chọn menu Design -> Chọn kiểu tại nhóm Themes 

- Định dạng font chữ và cỡ chữ cho phù hợp (Font: Arial, size:28 – 40) 

3. Tao hiệu ứng chuyển trang Transition phù hợp cho các slide 

- Chọn menu Transitions 

- Chọn slide cần tạo hiệu ứng - > chọn hiệu ứng cần tạo trong nhóm Transition to 

This Slide 

4. Tạo hiệu ứng phù hợp cho các đối tƣợng trên từng slide 

- Chọn menu Animations 

- Chọn đối tượng (text, hình ảnh, hình vẽ) trên slide cần tạo hiệu ứng -> Add 

animation -> chọn hiệu ứng phù hợp. 

 

 

.    


