ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
VIỆN QUỐC TẾ PHÁP NGỮ

ĐỀ THI THỰC HÀNH
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN
(Thời gian làm bài: 60 phút)
Mã đề: 000

Chú ý lưu bài: Thí sinh tạo thư mục ThiCNTT000 trên nền màn hình Desktop để lưu bài
1.
2.
3.

Phần MS Word: Anh /Chị lưu bài với tên file Bai1-000.docx
Phần MS Excel: Anh /Chị lưu bài với tên file B a i 2 - 000.xlsx
Phần MS PowerPoint: Anh / Chị lưu bài với tên file Bai3-000.pptx
• Thí sinh có thể sử dụng hình ảnh khác/mẫu slide khác thay thế trong bài thi
• Thí sinh không được sử dụng tài liệu trong khi làm bài

I. Phần 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.

Mục đích:
1. Giúp học viên, đặc biệt là các giáo viên tiếng
Pháp, nâng cao trình độ tiếng Pháp
2. Hoàn thiện kỹ năng sử dụng và giảng dạy tiếng
Pháp thông qua các “xưởng viết”, các bài học về văn hóa,
ngôn ngữ, nghệ thuật và xã hội Pháp.
Nội dung:
 Ngôn ngữ học và tiếng Pháp;
 Xưởng thực hành viết;
 Văn chương Pháp: Văn học và lịch sử; tri thức luận khoa học Pháp.
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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.
BÁO CÁO KINH DOANH QUÝ 1/2020
Đơn vị: 1000 đồng
Lô
hàng
TV09
ML08
TL07
MG09

Tên mặt hàng
Tivi Sony
Máy lạnh LG
Tủ lạnh Sanyo
Máy giặt Sanyo

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

Khuyến mãi

100
10800
10
9000
50
18000
50
6200
TỔNG CỌNG

Yêu cầu:
1. Nhập và trình bày bảng tính như trên.
2. Cột Thành tiền được tính như sau: Thành tiền = Số lượng *Đơn giá
3. Tính Khuyến mãi cho từng Lô hàng theo điều kiện sau:
- Nếu Số lượng >=100 thì Khuyến mãi=5%*Thành tiền
- Nếu Số lượng <100 thì Khuyến mãi = 0
4. Dùng hảm tổng tính Khuyến mãi
5. Vẽ biểu đồ so sánh Khuyến mãi
III. Phần MS PowerPoint (2đ): Thí sinh tạo phiên trình chiếu theo mẫu và yêu cầu sau:
1) Tạo 2 slide theo mẫu
2) Chọn mẫu thiết kế Design hoặc tạo Slide Master để thiết kế mẫu
3) Tạo 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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