SỞ GDĐT PHÚ YÊN
HĐ THI: TT GDTX

KỲ THI SÁT HẠCH KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN
Môn thi: THỰC HÀNH – XUẤT 3
Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề)

ĐỀ CHÍNH THỨC

Thí sinh mở thư mục BAITHUCHANH_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 A4, theo hướng đứng của trang và căn lề trái:
3cm, lề phải: 2cm, lề trên và lề dưới: 2cm. Hình ảnh: chọn từ tập tin Picture.jpg; kích
thước điều chỉnh sao cho phù hợp với văn bản.
3. Nhập và định dạng đoạn văn bản theo mẫu sau đây:

Nhằm kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn
Thanh niên Cộng sản Hồ
Chí Minh, nhiều hoạt động
phong phú diễn ra như:
Triển lãm hoạt động của
chi bộ sinh viên “Chúng
tôi, những người Cộng sản trẻ”, nhằm
PHẦN II: MS POWERPOINT (3 điểm).
1. Mở tập tin Kxxxx.pptx và thực
hiện các yêu cầu sau.
2. Tạo một Slide theo mẫu hình
bên.
Lưu ý: Khi thiết kết phải:
+ Tạo màu hoặc hoa văn cho nền và
chọn màu chữ thích hợp.
+ Tạo hiệu ứng động cho các đối
tượng. Thứ tự xuất hiện tối thiểu
các đối tượng trên Slide: wordart,
hình ảnh, symbol, text box: nội
dung xuất hiện theo thứ tự từ trên
xuống dưới
+ Tạo liên kết “ Tác giả” phải được
liên kết đến tập tin văn bản Msword vừa hoàn thành ở phần I.

nêu bật các gương Đảng viên xuất sắc,
thành đạt; cuộc thi “Trí tuệ người cộng
sản trẻ”, với nội dung, kiến thức về cuộc
đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí
Minh, văn kiện Đại hội Đảng các cấp
liên quan đến giáo dục đào tạo, khoa học
– công nghệ, chính sách cán bộ trẻ ....

PHẦN III : MS EXCEL (4 điểm)

Yêu cầu:
1. Nhập bảng dữ liệu trên, kẻ khung cho bảng tính, tô màu nền theo như yêu cầu
(0.5 điểm).
2. Dựa vào ký tự 2 và 3 của CHỨNG TỪ và BẢNG GIÁ để điền vào cột MẶT
HÀNG (0.5 điểm)
3. Dựa vào ký tự 2 và 3 của SỐ HÓA ĐƠN và BẢNG GIÁ để tính cột GIÁ BÁN
biết rằng nếu SỐ KG từ 10 trở lên thì lấy theo giá sỉ, ngược lại lấy theo giá lẻ. (1 điểm)
4. Tính cột THÀNH TIỀN: biết THÀNH TIỀN = SỐ KG * GIÁ BÁN (0.5 điểm)
5. Tính cột VẬN CHUYỂN biết rằng nếu ký tự cuối của CHỨNG TỪ là “0” thì
miễn tiền vận chuyển, là “1” thì tính 5% của THÀNH TIỀN, là “2” thì tính 10% của
THÀNH TIỀN. (1 điểm)
6. Tính cột TỔNG CỘNG biết: TỔNG CỘNG = THÀNH TIỀN + VẬN
CHUYỂN (0.5 điểm)
__Hết__

