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LỜI NÓI ĐẦU
Cùng với sự phát triển sự nghiệp dạy nghề trong cả nước, lĩnh vực tin học
cũng đã có bước phát triển mạnh, đóng góp chất lượng cho sự phát triển chất
lượng dạy nghề và phục vụ cho công tác chuyên môn cho cán bộ văn phòng.
Việc biên soạn tài liệu chuyên môn nhằm đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập
cho HSSV, tài liệu giảng dạy cho cán bộ-giáo viên, tạo tài liệu chung trong quá
trình đạo tạo, phù hợp với tiêu chuẩn kiến thức trong chương trình nghề, đáp
ứng yêu cầu tay nghề về kiến thức tin học văn phòng là một điều cần thiết.
Để đáp ứng nhu cầu về tài liệu học tập và giảng dạy, trường Cao đẳng
nghề Phú Yên biên soạn giáo trình Tin học văn phòng, gồm 3 phần chính:
Microsoft Word, Microsoft Excel và Microsoft PowerPoint, trong đó bao gồm
các kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, nhằm đào tạo cho người lao động
ứng dụng máy tính có hiệu quả trong lĩnh vực công tác văn phòng.
Giáo trình được soạn thảo theo chương trình nghề Cao đẳng Quản trị
mạng của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Phú Yên ban hành (trên cơ sở
chương trình khung của Bộ LĐTBXH). Nội dung biên soạn theo hình thức tích
hợp giữa lý thuyết và thực hành. Trong quá trình biên soạn đã tham khảo nhiều
ý kiến của các thầy cô giáo của các trường Cao đẳng Nghề, các Trung tâm Dạy
nghề thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin và sử dụng bộ Microsoft Office
2010/2013.
Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhưng không tránh khỏi những thiếu sót.
Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của quý thầy-cô giáo, các
Học sinh-Sinh viên, cùng đông đảo bạn đọc để giáo trình ngày càng hoàn thiện
hơn. Góp ý xin gửi về vansynghi@gmail.com.
Xin trân trọng cảm ơn !
Phú Yên, ngày 05 tháng 12 năm 2014
Tác giả
Văn Sỹ Nghi
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CÁC TỪ VIẾT TẮT
Ký hiệu viết tắt

Nội dung

B1

Bước 1 (Bn: bước thứ n)

C1

Cách 1 (Cn: cách thực hiện thứ n)

VB

Văn bản

ND

Nội dung

DSĐS

Danh sách đối số

VD2

Ví dụ 2

DLNT

Dữ liệu ngày tháng

ĐK

Điều kiện

DL

Dữ liệu

Vcsdl

Vùng cơ sở DL

Vct

Vùng tiêu chuẩn

S

Slide

Sn

Slide thứ n

Word

Microsoft Word

Excel

Microsoft Excel

PowerPoint

Microsoft PowerPoint
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BẢNG TÍNH
EXCEL

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng

Biên soạn: Văn Sỹ Nghi
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Giới thiệu Bảng tính Excel

BÀI 7: TỔNG QUAN VỀ BẢNG TÍNH
Phần 1: GIỚI THIỆU BẢNG TÍNH
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSV có khả năng:
Trình bày và thao tác được một số nội dung cơ bản về bản tính như: màn
hình làm việc, đóng mở tập tin,…
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Excel 2010/2013: 02 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
I. Tổng quan về bảng tính Microsoft Excel
1. Khởi động chương trình Excel
C1: Kích chuột vào nút start \ Programs\Microsoft Excel
C2: Kích đúp vào biểu tượng Microsoft Excel trên nền màn hình (Desktop)
C3: Kích chuột vào biểu tượng Microsoft Excel trên thanh công cụ Short cut
bar (nếu có)
2. Cách thoát
C1: File \ Exit
C2: Kích chuột vào nút Close (X) bên phải thanh tiêu đề
C3: Nhấn đồng thời tổ hợp phím Alt + F4
3. Giới thiệu màn hình làm việc
Khi khởi động,

chờ trong giây lát, Excel được đưa một cửa sổ
giới thiệu sẽ xuất hiện như hình dưới đây:

Chọn Blank workbook màn hình chính của chương trình sẽ xuất hiện như
hình dưới đây:
Ngoài các thành phần cơ bản giống Word như thanh tiêu đề, hệ Menu, các
thanh công cụ, Excel còn có một số thành phần đặc trưng riêng: Thanh công
thức (Formula bar) Hiển thị địa chỉ của ô đang làm việc và nội dung dữ liệu
của ô, đây còn là nơi dùng để sửa công thức, dữ liệu.
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng

Biên soạn: Văn Sỹ Nghi
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Excel được tổ chức thành các trang bảng tính, mỗi trang bảng tính tương
ứng với một Sheet, mỗi trang bảng tính có cột từ A đến XFD, và có hàng từ 1
đến 1084576 (dòng). Bên trên là thanh ghi các nhãn cột được đánh thứ tự A, B,
C, ..., X, Y, Z, AA, AB, ..., XFD, Bên trái là thanh ghi số hiệu các dòng được
đánh thứ tự từ 1, 2, 3, ..., 1084576.
Trong bảng tính là các ô, mỗi ô có một địa chỉ ô, địa chỉ cho ta biết ô đó
nằm ở cột nào, dòng nào (<cột> <dòng>). Ví dụ ô nằm ở dòng A cột 1 có địa chỉ
là A1.
Các thành phần cơ bản trên màn hình chính
(1): Thanh công cụ nhanh: Chứa các lệnh thao tác nhanh
(2): Office button: Chứa lệnh thao tác với tệp
(3): Thanh công cụ Ribbon: Chứa gần như toàn bộ các lệnh thao tác với
chương trình, chúng được phân chia thành các nhóm khác nhau.
(4): Name box: Vùng địa chỉ vị trí con trỏ hiện thời
(5): Fomula bar: Thanh công thức
(6): Màn hình nhập liệu: Là phần lớn nhất trên màn hình của chương
trình, đây là vùng chứa dữ liệu trên bảng tính (WorkSheet).
(7): Tiêu đề cột, hàng WorkSheet: Gồm cột và hàng tiêu đề, cột thường
được đánh dấu theo ký tự trong bảng chữ cái, hàng dược đánh dấu theo dãy số
liên tiếp (trong thực tế có thể thay đổi các ký hiệu này).
(8): Thanh cuộn: Dùng để di chuyển văn bản lên xuống, sang trái sang
phải.
(9): Thanh Sheet tab: Liệt kê danh sách các bảng tính có trong tệp Excel
(WorkBook), ngoài ra còn chứa thanh điều khiển để di chuyển qua lại giữa các
Sheet.
(10): Thanh trạng thái: Chứa một số thông tin hiện thời của văn bản như
chế độ hiển thị, phần trăm hiển thị, trang hiện tại,…
4. Thanh công cụ Ribbon

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng

Biên soạn: Văn Sỹ Nghi
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Thanh Ribbon là thanh công cụ chứa gần như toàn bộ các lệnh để thao tác
với chương trình, như các lệnh về hiệu chỉnh bảng tính, hàm, công thức, hay xử
lý dữ liệu,…

Thanh Ribbon bao gồm các tab (HOME, INSERT, PAGE LAYOUT,..) bên
trong là các nút lệnh của Tab đó. Tùy từng ngữ cảnh sử dụng các nút lệnh sẽ
sáng lên cho phép người dùng thao tác. Như vậy để thao tác với một lệnh nào đó
trên thanh Ribbon chúng ta cần phải biết nó nằm trong Tab Ribbon nào, sau đó
chọn tới lệnh cần thao tác trong Tab Ribbon đó.
Giả sử ở ví dụ trước để có thể bôi đậm cho nội dung trong ô C1 chúng ta
chọn tới Tab Home trong tab này chúng ta chọn biểu tượng Bold

Chi tiết các Tab Ribbon
- Home: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh như
sau:

+ Clipboard: Cắt, dán, copy, copy định dạng
+ Font: Font chữ
+ Alignment: Căn lề nội dung
+ Number: Định dạng dữ liệu
+ Styles: Định dạng bảng tính
+ Cells: Thao tác với Cell
+ Editing: Hàm, lọc, tìm kiếm dữ liệu
- Insert: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh liên
quan đến việc chèn các đối tượng vào văn bản, chi tiết như sau:

+ Tables: Các chèn bảng vào thao tác với bảng
+ Illustrations: Các lệnh chèn đối tượng đồ họa
+ Charts: Lệnh chèn các liên kết

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng
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+ Text: Lệnh liên quan đến việc chèn các đối tượng TextBox, Wordart,
Header & Footer,…
+ Symbols: Lệnh liên quan đến việc chèn các biểu tượng.
- Page Layout: Xuất hiện mặc định trên thanh Ribbon, chứa các nhóm
lệnh liên quan đến bố cục của bản tính.

+ Themes: Tủy chỉnh nền cho bảng tính.
+ Page Setup: Các lệnh thiết lập định dạng trang in
+ Scale to fit: Cố định số trang in trong một văn bản
+ Sheet Options: Tùy chỉnh Sheet
+Arrange: Các lệnh sắp xếp các đối tượng trên văn bản.
- Formulas: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các lệnh làm
việc với hàm và công thức

+ Function Library: Chứa lệnh gọi các hàm trong Excel.
+ Defined Names: Chứa lệnh định nghĩa vùng làm việc.
+ Formula Auditing: Chứa lệnh tham chiếu công thức.
+ Calculation: Tùy chọn tính toán trong Excel.
- Data: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các lệnh làm việc với
dữ liệu

+ Get External Data: Lấy dữ liệu từ những ứng dụng khác.
+ Sort & Filter: Chứa lệnh sắp xếp, lọc dữ liệu.
+ Data Tools: Chứa một số công cụ thao tác với dữ liệu.
+ Outline: Chứa các lệnh nhóm dữ liệu.
- Review: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh liên
quan đến các thao tác như kiểm tra ngữ pháp cho nọi dung bảng tính, tạo ghi
chú, bảo mật bảng tính,…

- View: Xuất hiện mặc định trên thành Ribbon, chứa các nhóm lệnh hiển
thị, chi tiết như sau:
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+ Workbook Views: Chế độ hiển thị
+ Show: Tùy chọn hiển thị một số thanh Panel
+ Zoom: Các lệnh phóng to, thu nhỏ nội dung Workbook
+ Window: Chứa các lệnh tùy chọn hiển thị nhiều Workbook
+ Macros: Các lệnh về Macros
Ẩn hiện một Tab lệnh
Để làm ẩn hay xuất hiện một nhóm lệnh hoặc một Tab lệnh trong thanh
công cụ Ribbon chúng ta làm như sau:
- Nhấp phải chuột vào một khoảng trống bất kỳ trên thanh công cụ
Ribbon.

- Một menu nhanh xuất hiện chọn Customize the Ribbon, hộp thoại Excel
Option xuất hiện và trỏ tới mục Customize the Ribbon.

- Trong danh sách Main Tabs bên phía tay phải của màn hình liệt kê danh
sách các Tab Ribbon muốn ẩn Tab nào chúng ta chỉ cần bỏ dấu tính ở đầu tên
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Tab đó. Ngược lại muốn hiện chúng lên chúng ta đánh dấu tính cho những Tab
bị ẩn. Cuối cùng nhấp Ok để lưu lại.
Lưu ý: Trường hợp muốn ẩn toàn bộ thanh công cụ Ribbon chúng ta nhấp
chọn biểu tượng Minimize the Ribbon (hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F1) phía
góc phải trên của màn hình chính.

Khi muốn hiện lại thanh công cụ này chúng ta nhấp chuột vào nút lệnh đó
một lần nữa.
Tự tạo một Tab lệnh và các nhóm lệnh trên thanh công cụ Ribbon
Ngoài những Tab lệnh sẵn có Microsoft Excel 2013 còn cung cấp cho
người dùng chức năng tự tạo ra các Tab lệnh mới, cách thực hiện như sau:
- Nhấp phải chuột vào một khoảng trống bất kỳ trên thanh công cụ
Ribbon.

- Một menu nhanh xuất hiện chọn Customize the Ribbon, hộp thoại Excel
Option xuất hiện và trỏ tới mục Customize the Ribbon.

- Để thêm một Tab mới chúng ta nhấp chọn nút New Tab, một Tab, và
một nhóm lệnh mới xuất hiện như hình dưới đây:
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng

Biên soạn: Văn Sỹ Nghi

Microsoft Excel 2013

Trang 21

Giới thiệu Bảng tính Excel

- Chúng ta có thể đổi tên cho Tab bằng cách nhấp chuột phải vào Tab này
chọn Rename.

- Làm tương tự để đổi tên cho nhóm lệnh

- Ngoài ra chúng ta có thể bổ sung các nhóm lệnh khác vào Tab này bằng
cách nhấp chọn Tab vừa thêm rồi nhấn nút New Group
Kết quả Tab các lệnh của tôi sẽ có được như hình dưới đây:

Công việc cuối cùng của chúng ta là chọn những lệnh cần thiết để bổ sung
vào các nhóm lệnh tương ứng. Cuối cùng nhấp Ok để hoàn tất.
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Tab lệnh mà chúng ta vừa tạo khi xuất hiện trên màn hình chính của
chương trình sẽ như hình dưới đây:

Đây là một ví dụ cơ bản chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các Tab lệnh
được bố trí khoa học và thuận tiện cho quá trình sử dụng của mình.
5. Thanh công cụ nhanh

Thường nằm phía trên cùng bên phía góc trái của mành hình chính, chứa
các lệnh thường sử dụng giúp người dùng có thể thao tác một cách nhanh tróng,
tức thời. Để thao tác người dùng có thể nhấp chuột trực tiếp vào nút lệnh cần
thao tác trên thanh công cụ này.
Bổ sung các lệnh thường sử dụng có trong danh sách mặc định
Khi mới cài đặt chúng ta chỉ thấy một số nút lệnh trên thanh công cụ này,
muốn bổ sung thêm các nút lệnh khác chúng ta nhấp chuột vào mũi tên trỏ
xuống rồi chọn vào nút lệnh cần bổ sung (với điều kiện nút đó chưa có trên
thanh công cụ).

(Những nút lệnh chưa có dấu tích là những nút lệnh chưa được bổ sung
lên thanh công cụ)
Ngược lại chúng ta có thể làm ẩn các nút lệnh đi bằng thao tác tương tự
nhưng đối với những nút lệnh đã có trên thanh công cụ.
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(Những nút lệnh có dấu tích là những nút lệnh đã có trên thanh công cụ).
Bổ sung các lệnh không có trong danh sách mặc định
Như phần trước đã trình bày chúng ta có thể bổ sung các nút lệnh có trong
danh sách mặc định lên thanh công cụ nhanh. Ngoài ra Microsoft Excel 2013
còn cho phép chúng ta bổ sung lên thanh công cụ này những nút lệnh khác
không có trong danh sách mặc định. Các bước thực hiện như sau:
Bước 1: Nhấp chuột chọn mũi tên trỏ xuống trên thanh công cụ nhanh
(Quick access toolbar), danh sách xuất hiện chọn More Commands…

Hộp thoại Excel Options xuất hiện và tự động trỏ tới mục Quick Access
Toolbar.

Bước 2: Chúng ta để ý trong danh sách bên trái là các nút lệnh của
chương trình danh sách bên tay phải là các nút lệnh hiện có trong danh sách
Quick Access Toolbar. Để bổ sung thêm một nút lệnh mới chúng ta chọn tới nó
trong danh sách bên trái rồi nhấp nút Add>>, ngược lại nếu muốn loại bỏ nút
lệnh nào chúng ta chọn tới nó trong danh sách bên tay phải rồi nhấp nút <<
Remove.
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Lưu ý: Có một nút lệnh đặc biệt đó là dấu ngăn cách giữa một hoặc một
nhóm các nút lệnh, chúng ta hoàn toàn có thể bổ sung đối tượng này vào thanh
Quick Access Toolbar, nút lệnh có tên là:
<Separator>.
Bước 3: Cuối cùng chúng ta có thể sử dụng
biểu tượng mũi tên lên xuống để thay đổi vị trí các
nút lệnh trên thanh Quick Access Toolbar (hình bên)
Sau khi hoàn tất chúng ta nhấp chọn nút Ok để
lưu lại những thay đổi
Thay đổi vị trí của Quick Access Toolbar
Sau khi cài đặt chúng ta sẽ thấy thanh công cụ
Quick Acces nằm phía trên của cửa sổ chương trình
tuy nhiên chúng ta cũng có thể di chuyển nó xuống
dưới thành Ribbon để có không gian rộng hơn. Cách
thực hiện như sau:
- Nhấp chuột vào mũi tên trỏ xuống trên thành công cụ Quick Access
Toolbar.
- Trên danh sách đổ xuống chọn Show below the ribbon

Kết quả chúng ta sẽ được như hình dưới đây:

Lưu ý: Khi đã đổi xuống dưới chúng ta muốn trở lại vị trí cũ hãy làm
tương tự nhưng khi đó chọn Show above the ribbon.
6. Office Button (Info)
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Office Button chứa các lệnh thao tác với File Excel, như thêm mới, mở
một File đã tồn tại, in ấn, lưu trữ, hay sửa đổi các thông tin về File,… Để hộp
thoại Office Button xuất hiện chúng ta nhấp chuột chọn biểu tượng Office
Button bên phía trái thanh Ribbon.

Hộp thoại Office Button sẽ xuất hiện như hình dưới đây:

- Info: Chứa các lệnh như Save, Save AS, Open,… Ngoài ra còn cho phép
người dùng có thể thay đổi một số thông tin về File trong danh sách bên phía tay
phải của màn hình.

- Open: Mở File mới và nó cũng chứa danh sách File đã mở trước đó.
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- New: Tạo một File Excel, ngoài việc lựa chọn một bảng tính rỗng chúng
ta cũng có thể tùy chọn các File mẫu mà Microsoft Excel 2013 cung cấp sẵn.

- Print: In ấn văn bản, ở đây chúng ta có thể lựa chọn máy in và các tuy
chọn khác ngay màn hình bên phía tay phải

- Eport: Thay đổi định dạng của File Excel sang một số định dạng thường
gặp như PDF/XPS…
Lưu ý: Để đóng cửa sổ Offie Button chúng ta nhấp nút Back
hoặc nhấn phím ESC.
7. Các thành phần khác trên giao diện
- Name box: Vùng địa chỉ vị trí con trỏ hiện thời. Ngoài việc hiển thị
vùng địa chỉ con trỏ hiện thời hộp thoại này còn cho phép người dùng nhập vùng
địa chỉ mà mình muốn di chuyển tới. Giả sử chúng ta muốn di chuyển đến ô A5
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(Cột A hàng 5) chúng ta nhập giá trị này vào
hộp Name Box rồi nhấn Enter, lập tức con trỏ
chuột sẽ di chuyển đến ô A5.
Tương tự như vậy chúng ta muốn di
chuyển và chọn tới vùng địa chỉ A1:B4 (Chọn
một vùng làm việc từ ô hàng 1 cột A đến hàng
4 cột B), chúng ta nhập vào ô Name Box giá
trị A1:B4.

- Fomula bar: Chứa công thức
của ô hiện thời. Ngoài việc hiển thị hộp
thoại này còn cho phép người dùng
nhập công thức cho ô hiện thời. Để thực
hiện chúng ta di chuyển chuột tới ô cần
nhập công thức rồi nhập công thức cho
ô đó trên thanh Fomular bar bắt đầu với
dấu =. Ví dụ chúng ta có công thức của
ô A2 là 5 + 10.
Lưu ý: Với phép tính đơn giản chúng ta hoàn toàn có thể nhập trực tiếp
công thức vào thanh Fomular bar. Tuy nhiên với những phép toán phức tạp sử
dụng nhiều hàm kết hợp với nhau, nhưng hàm đó chúng ta cũng không nhớ rõ
cách viết. Chúng ta có thể nhấp vào biểu tượng fx để bật hộp thoại Insert
Function.

Hoặc gõ dấu = sau đó chọn các hàm bên hộp thoại Name Box.
Cách sử dụng vào thao tác với hàm trong những phần tiếp theo.
- Màn hình nhập liệu: Là phần thường lớn nhất trên màn hình của chương
trình, bao gồm các cột từ (có tiêu đề) từ A đến XFD và hàng từ 1 đến 1084576.
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Ô cuối cùng trong một bảng tính có địa chỉ là: (XFD 1048576)
Màn hình nhập dữ liệu ngoài chức năng hiển thị còn cho phép người dùng
thao tác với các công thức có trong bảng tính. Giá trị hiển thị trên Cell là kết quả
của công thức, ví dụ trên ô C3 có giá trị là 15, nhưng công thức là: = 7+8.
Để nhập liệu cho Cell chúng ta di chuyển tới Cell cần nhập dữ liệu sau đó
gõ trực tiếp giá trị tại vị trí con trỏ đang nhấp nháy. Nếu muốn thay đổi, tùy
chỉnh công thức chúng ta có thể nhấn phím F2 hoặc nhấp đúp chuột vào ô cần
thay đổi, khi đó công thức xuất hiện chúng ta có thể chỉnh sửa như khi làm việc
trên thanh Fomular bar.
- Tiêu đề cột, hàng bảng tính: Là cột và hàng đầu tiên trong bảng tính. Các cột
thường được đánh dấu bằng các ký tự, các hàng được đánh dấu bằng các cố liên
tiếp. Cột vào hàng tiêu để có nhiều tác dụng tự việc xác định vị trí của địa chỉ
vùng làm việc hiện thời đến việc thao tác với toàn bộ dữ liệu trong hàng và cột
đó.
- Thanh cuộn: Dùng để di chuyển nội dung bảng tính lên xuống, sang trái sang
phải.
- Thanh Sheet tab: Một Workbook (1 File Excel) chứa nhiều WorkSheet (bảng
tính), để có thể thao tác với các Sheet này chúng ta sử dụng thanh công cụ Sheet
tab. Với các lệnh có trên thanh công cụ này chúng ta có thể thêm, hiệu chỉnh,
xóa hay di chuyển qua lại giữa các Sheet một cách dễ dàng.
- Thanh trạng thái (Status bar): Chứa một số thông tin hiện thời của văn bản
như chế độ hiển thị, phần trăm hiển thị, trang hiện tại,…
+ Thay đổi chế độ hiển thị bằng thanh trạng thái: Chúng ta có thể thay đổi một
trong 3 trạng thái trong bảng tính bằng cách nhấp chọn các nút hiển thị trạng thái
trên thanh Status.
+ Thay đổi chế độ Zoom: Để phóng to thu nhỏ màn hình làm việc chính, chúng
ta có thể sử dụng thanh trượt trên Status bar
. Đầu tiên là
thông tin mô tả về phần trăm hiển thị (70%), bên cạnh là thanh trượt nếu vị trí
đánh dấu ở chính giữa là 100%, chúng ta có thể tăng hoặc giảm phần trăm hiển
thị bằng cách kéo biểu tượng đánh dấu về một trong hai phía của vị trí 100%.
II. Thao tác tệp tin
1. Tạo tệp tin mới
C1: File \ New -> xuất hiện hộp thoại \ chọn blank workbook
C2: Nhấn đồng thời tổ hợp 2 phím Ctrl+N
2. Lưu một tệp tin
* Chọn File \ Save hoặc kích vào biểu tượng Save trên thanh công cụ ->
xuất hiện hộp thoại
*
+ Khung Save in: Chọn đường dẫn đến nơi muốn lưu tệp tin
+ Khung File name: Nhập tên tệp cần lưu
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* chọn Save
Chú ý: Hộp thoại chỉ xuất hiện khi bắt đầu lưu tệp. Nếu muốn lưu thêm
thì làm tương tự như bước 1 nhưng sẽ không xuất hiện hộp thoại.
3. Mở một tệp tin trong đĩa
* File \ Open hoặc kích vào biểu tượng Open trên thanh công cụ
standard -> khi đó xuất hiện hộp thoại Open
* + Khung Look in: Chọn đường dẫn đến thư mục hoặc ổ đĩa chứa tệp tin
+ Khung File Name: Gõ tên tệp cần mở
* Chọn Open
III. Thao tác với dữ liệu
1. Sao chép dữ liệu
* Chọn khối dữ liệu cần sao chép
* Chọn Edit \ Copy hoặc kích vào biểu tượng Copy trên thanh công cụ hoặc
bấm đồng thời 2 phím Ctrl + C
* Kích chuột vào ô ( hoặc ô đầu trong vùng) cần sao chép dữ liệu đến
* Chọn Edit \ Paste hoặc kích vào biểu tượng Paste trên thanh công cụ hoặc
bấm đồng thời 2 phím Ctrl + V
2. Di chuyển dữ liệu
* Chọn khối dữ liệu cần di chuyển
* Chọn Edit \ Cut hoặc kích vào biểu tượng Cut trên thanh công cụ hoặc
bấm đồng thời 2 phím Ctrl + X
* Kích chuột vào vị trí cần di chuyển dữ liệu đến.
* Chọn Edit \ Paste hoặc kích vào biểu tượng Paste trên thanh công cụ.
Hoặc bấm đồng thời 2 phím Ctrl + V
3. Xóa dữ liệu trong bảng
* Chọn khối dữ liệu cần xoá
* Bấm phím Delete trên bàn phím
4. Thay đổi độ rộng cột, dòng
Đặt con trỏ vào đường kẻ giữa cột hoặc dòng cần thay đổi độ rộng, khi
xuất hiện mũi tên 2 chiều, nhấn, giữ và kéo chuột để thay đôi kích thước dòng
cột theo ý muốn (như hình).

Đặt con trỏ
vào đây
IV. Chèn và xoá dòng, cột
1. Chèn dòng, cột Chọn bảng tính
a. Chèn dòng
* Bôi đen số dòng cần chèn
* Insert \ Rows
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Sau khi thao tác này thực hiện, số dòng mới sẽ chèn lên phía trên số dòng
vừa bôi đen.
b. Chèn cột
* Bôi đen số cột cần chèn
* Insert \ Columns
Sau khi thao tác này thực hiện, số cột mới sẽ chèn phía bên trái số cột vừa
bôi đen
2. Xoá các cột ( hoặc dòng) khỏi bảng tính
- Bôi đen số cột (hoặc số dòng) cần xoá
- Chọn Edit \ Delete
D. CÂU HỎI KIỂM TRA
1. Có mấy cách khởi đông Excel ?
2. Giao diện của Excel khác với Word ở đặc điểm nào ?
3. Di chuyển nội dung trong tài liệu có gì khác so với Word ?
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TỔNG QUAN VỀ BẢNG TÍNH
Phần 2: LÀM VIỆC VỚI BẢNG TÍNH
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSVcó khả năng:
Hiểu được cách thức tổ chức làm việc của bảng tính
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài microsoft office Excel 2010/2013:
2 SV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
I. Định dạng bảng tính và dữ liệu
1. Định dạng kiểu dữ liệu trong ô (các kiểu như: số, chữ, ngày tháng, …)
a. Bôi đen vùng dữ liệu cần định dạng, nhắp chuột phải
b. Chọn Format Cells… Xuất hiện hộp thoại chọn nhãn Number sau đó
chọn:
- General: Kiểu dữ liệu chung
- Number: Định dạng số, trong đó
+ Decimal places: Số chữ số ở phần
sau dấu thập phân
+ Use 1000 separator (,): Định dạng
dấu phẩy (,) phân cách phần nghìn
+ Negative number: Dạng hiển thị của
số
- Currency: Định dạng kiểu tiền tệ.
- Accounting: Định dạng kiểu kế toán
(kiểu tiền tệ)
- Date: Kiểu ngày tháng (chọn kiểu
định dạng trong hộp Type)
- Time: Định dạng kiểu thời gian
- Percentage: Định dạng kiểu phần trăm
- Faction: Định dạng kiểu phân số
- Scientific: Định dạng kiểu khoa học
- Text: Định dạng kiểu chuỗi
- Special: Định dạng kiểu đặc biệt
- Custom: Định dạng kiểu tự chọn. Nếu không tìm thấy kiểu định dạng
theo ý muốn, chúng ta nhập kiểu định dạng của mình vào hộp Type OK
2. Định dạng vị trí dữ liệu trong ô
a. Chọn vùng dữ liệu cần định dạng, nhắp chuột phải
b. Format Cells… Xuất hiện hộp thoại chọn nhãn Alignment
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- Trong phần: Text alignment
+ Chọn Horizontal: Căn chỉnh dữ
liệu theo chiều ngang của ô
+ Chọn Vertical: Căn dữ liệu theo
chiều dọc của ô
- Trong phần Text control:
+ Wrap text: Tự động đẩy dữ liệu
xuống dòng khi độ rộng của ô là không
đủ.
+ Shrink to fit: Tự động điều
chỉnh dữ liệu cho vừa với độ rộng của ô.
+ Merge cell: nối ô (nhập ô)
(muốn không nối nhập ô nữa, ta
bỏ chọn thuộc tính này)
+ Orientation: Hướng của dữ liệu trong ô (dữ liệu trong ô sẽ hiển thị theo
kiểu của chữ Text trong hộp)  OK
3. Định dạng Font chữ
a. Chọn vùng dữ liệu cần định dạng, nhắp chuột phải
b. Format Cells..  Xuất hiện hộp thoại chọn nhãn Font
+ Chọn Font để định dạng kiểu Font ( ví dụ: Vn.time, Vn.time H…)
+ Chọn Font style: Định dạng kiểu chữ (ví dụ: Bold – chữ đậm. Italic – chữ
nghiêng…)
+ Chọn Size: Cỡ chữ.
+ Chọn Color: Màu chữ.
+ Chọn Underline: Chọn dạng nét gạch chân (nếu cần)
+ Trong phần effects chọn:
- Superscript: Định dạng chỉ số trên Ví dụ: A2
- Subscrip: Định dạng chỉ số dưới
Sau khi lựa chọn định dạng sẽ hiển thị trong hộp Preview
4. Định dạng đường viền-Border. (hình bên)
Các đường kẻ trong excel là các đường
kẻ ảo sẽ không thấy khi in ra giấy, nếu cần
có đường kẻ thì phải định dạng vùng bảng
đó hay còn gọi là thao tác vẽ bảng
a. Chọn khối dữ liệu cần tạo đường viền,
nhắp chuột phải
b. Format Cells….  xuất hiện hộp
thoại chọn nhãn Border
+ Trong phần Preset chọn kiểu định
dạng:
None: Không có đường kẻ
Outline: Vẽ đường bao
quanh cho bảng
Inside: Vẽ các đường bên trong bảng
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+ Trong phần Border: Định dạng các đường kẻ đặc biệt
+ Trong phần line:
Style: Chọn nét vẽ
Color: Chọn màu vẽ
5. Định dạng màu nền (hình bên)
a. Chọn vùng dữ liệu cần định dạng
b. Format \ cells…xuất hiện hộp thoại chọn nhãn Patterns
Trong khung Color: chọn màu cần cần sử dụng \ OK
II. Một số thao tác cơ bản trong Excel
1. Nhập và chỉnh sửa dữ liệu
a. Nhập một dãy số tự động
- Nhập vào 2 số đầu trong dãy
- Bôi đen 2 ô vừa nhập
- Đưa con trỏ chuột xuống góc dưới của khối vừa bôi đen khi con trỏ
chuột có hình dấu cộng màu đen thì nhấn (giữ) và kéo chuột tới số cuối cùng của dãy.
b. Sửa dữ liệu
Kích chuột vào ô cần chỉnh sửa dữ liệu và bấm phím F2, hoặc kích đúp chuột
vào ô cần chỉnh sửa.
2. Nhập ngày tháng tự động
a. Nhập các ngày tháng liên tiếp
- Nhập ngày, tháng đầu tiên của dãy vào một ô bất kỳ.
- Chọn ô vừa nhập.
- Đưa con trỏ sang góc phải của ô vừa được chọn nhấn (giữ) và kéo chuột tới
ngày tháng cuối cùng của dãy.
b. Nhập các ngày cách nhau
- Nhập 2 ngày tháng đầu tiên không liên tiếp của dãy.
- Chọn 2 ô vừa nhập.
- Đưa con trỏ chuột tới góc phải của khối vừa bôi đen nhấn (giữ) và kéo
chuột tới ngày tháng cuối cùng của dãy.
(Tương tự như vậy cho việc nhập số thứ tự liên tiếp, hoặc số thứ tự theo
cách nhau)
3. Tính tổng tự động và cách tính toán với các công thức
a. Tính tổng tự động
* Chọn khối (hay vùng số) cần tính tổng.
* Kích vào biểu tượng Autosum () trên nhóm Home.
b. Tính toán với công thức
A
B
C
D
E
F
G
H
Lương Ngày
Tổng
Hệ Sl
Phụ cấp
ngày
công
lương
2
20000 20
2
3
30000 22
4
4
25000 30
5
Ví dụ về cách tính toán theo công thức:
* Tính tổng lương = Lương ngày * Ngày công * Hệ Sl
1 …..
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Cách tính:
Bước 1: Đặt con trỏ vào ô E2
Bước 2: Gõ công thức: =B2*C2*D2, nhấn Enter để xem kết quả.
* Phụ cấp = 15% * tổng lương
Cách tính:
Bước 1: Đặt con trỏ vào ô F2
Bước 2: Gõ công thức: =15%*E2 và nhấn Enter
* Tính tổng thu nhập = Tổng lương + Phụ cấp - Tạm ứng
Cách tính:
Bước 1: Đặt con trỏ vào ô H2
Bước 2: Gõ công thức: =E2 + F2 - G2, nhấn Enter
PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Văn bản mẫu cần thực hành như sau:
BẢNG ĐIỂM THI MÔ ĐUN TIN HỌC VĂN PHÒNG

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY
SINH

ĐIỂM
TỔNG ĐIỂM
TB
WORD Powerpoint EXCEL ĐIỂM

Trần Quốc
1 Anh
04/07/81
6
9
8
2 Phạm Thu Anh 05/01/84
8
5
5
Nguyễn Thị
3 Hồng
03/06/82
5
2
8
4 Phan Anh Đức 04/04/82
7
8
9
Hà Quang
5 Bình
03/07/81
6
9
5
Nguyễn Thanh
6 Cường
01/01/83
4
3
8
Lương Đình
7 Khương
03/09/82
6
8
9
Yêu cầu Thực hành
- Trình bày bảng tính giống như trên
- Lập công thức cho cột Tổng điểm
Tổng điểm = WORD + Powerpoint + EXCEL
- Lập công thức cho cột Điểm trung bình
Điểm TB = (WORD * 2 + Powerpoint + EXCEL * 2)/5
2. Thực hành
CÁC BƯỚC CÔNG
CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC,
THIẾT BỊ ,
VIỆC
KỸ THUẬT
DỤNG CỤ
B1: nhập nội dung.
Tại ô A1, nhập nội dung “BẢNG ĐIỂM Office excel
THI MÔ ĐUN TIN HỌC VĂN PHÒNG….”
A2: nhập STT
B2, C2: nhập Họ tên, ngày sinh
D2: nhập Điểm
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E2, F2: bỏ trống
G2,H2: nhập ND tổng điểm, ĐTB
D3,F3,F3: nhập môn học Word,…
Nối ô A2,A3 ; Nối ô B2,B3
Nối ô C2,C3; Nối ô D2,D3,D4
Nối ô G2,G3 ; Nối ô H2,H3
-Tại ô A2: format cells\ alignment\
orientation
- Cột ngày sinh: định dạng ngày
tháng
Ctrl+S
File <bai tap 7.2>
Tại ô G3: =D4+E4+F4
Tại ô H3: =(D4*2+E4+F4*2)/5
Kích chuột vào ô G3, phía góc
dưới bên phải có dấu chấm đen,
nhấp chuột vào đó và kéo xuống,
thế là đã copy xong cho ô H3

Định dạng ngày tháng
không đúng

2

Nối ô sai, hoặc không
nối ô được

(xem trang
….)

Ta chỉ việc
copy công thức
từ ô G3, H3
xuống các ô
G4,…H4…phía
dưới là được
cho danh sách.

Chọn vùng cần đóng khung,
Format cells\border…

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT
HIỆN TƯỢNG
NGUYÊN NHÂN
1

Làm việc với bảng tính

KHẮC PHỤC

Format cells
\number\custom
Chọn ô cần nối không
Mở nối ô, chọn ô nối,
đúng, không sử dụng được
Format cells\
chức năng merge cells
alignment\merge cells
Chọn sai kiểu định dạng

D. KIỂM TRA
* Kiến thức:
Hiểu biết về các hình thức định dạng, biết cách nhập và sửa dữ liệu trong
bảng tính; lập công thức đơn giản tính tổng tự động; hiểu được quy luật nhập số
thứ tự , nhập ngày tháng tự động,
* Kỹ năng:
Mở bảng tính mới, đặt tên file, trình bày theo bảng mẫu có các hình thức
định dạng khác nhau (đường viền, in đậm, màu nền, font, canh giữa, nối ô,…),
có các kiểu dữ liệu khác nhau (ngày tháng, số, text, số thập phân)
Lập công thức tính cho các yêu cầu trong bảng dữ liệu, có các phép toán
cộng, trừ, nhân, chia.
* Thái độ:
Cẩn thận và cần thử nghiệm kết quả từng công thức khi mới bắt đầu dùng
bảng tính.
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E. BÀI TẬP
Soạn thảo bảng chấm công hàng ngày/tháng, tính tổng ngày công, bình
quân ngày công của đơn vị (phòng/khoa), ngày công lớn nhất, …
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BÀI 8: HÀM TRONG EXCEL
Phần 1: CÁC KHÁI NIỆM VỀ HÀM
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSVcó khả năng:
Hiểu được các khái niệm về các hàm trong Excel
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài microsoft office Excel 2010/2013: 2 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
I. Các khái niệm
1. Các toán tử thông dụng:
- Các toán tử toán học: + , -, *, /, ^ (lũy thừa).
- Các toán tử so sánh:
=, >, >=, <, =<, <> (khác)
2. Các kiểu dữ liệu
Dữ liệu đưa vào gồm hai dạng sau:
Hằng số (contant) và công thức (Formula), Có các dạng dữ liệu số và chữ,
để nhập dữ liệu ta có thể định dạng dữ liệu cho từng ô, từng cột trước khi nhập.
Nếu mthì nhất thiết phải tuân thủ các nguyên tắc nhập số liệu của từng kiểu dữ
liệu.
a. Dữ liệu dạng số (Number)
Dữ liệu nhập vào được hiểu là kiểu số nếu:
- Chỉ có các ký số ( từ 0 đến 9)
- Có dấu thập phân và dấu phân cách phần ngàn theo quy định của control
Panel
- Nếu là số âm có thể có dấu trừ (-) hoặc đưa vào dấu ngoặc đơn ( )
- Số có phần trăm đi kèm (%)
- Số có đơn vị tiền tệ đi kèm
- Số khoa học ( Scientific) Ví dụ: 4.59E+09
- Khai báo kiểu dữ liệu số: format\cells\number\number
Lưu ý:
- Giá trị trên bảng tính tuỳ thuộc định dạng của người sử dụng
- Nếu số có bề rộng lớn hơn bề rộng của cột thì cột sẽ tự động dãn rộng bằng
bề rộng của số ( nếu chưa xác định bề rộng cột), hoặc số khoa học ( nếu đã xác
định bề rộng của cột ), hoặc là hiện lên các dấu (#####) để báo hiệu là tràn số
b. Dữ liệu kiểu ngày tháng (Date)

Nhập bình thường với dấu phân cách ( / ) hay (-)


Phần chỉ ngày tháng có thể là số hay chữ tiếng anh


Nếu không nhập năm thì mặc nhiên là năm hiện hành

Không có ngày tháng mặc nhiên là 1
c. Kiểu dữ liệu dạng Text (Dạng văn bản)
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Dữ liệu nhập vào nếu Microsoft Excel không thể định dạng thì mặc nhiên
sẽ coi đó thuộc kiểu Text.
Lưu ý:
 Nếu dữ liệu nhập vào là số hoặc ngày giờ nhưng chúng ta muốn thuộc dữ
liệu kiểu text thì khi nhập vào cần nhập thêm dấu nháy đơn phía trước (‘)
 Nếu độ rộng của dữ liệu lớn hơn độ rộng của ô thì:
Dữ liệu sẽ tràn sang ô bên phải nếu ô đó còn trống
Dữ liệu sẽ bị che khuất nếu ô bên phải đã có dữ liệu nhập vào
d. Kiểu dữ liệu công thức (Formula)
Là công thức tính toán do người sử dụng tự xây dựng nên, khi sử dụng
công thức ta luôn phải bắt đầu bởi dấu bằng (=), kết quả trong ô không phải là
công thức mà là giá trị trả về của công thức đó, còn bản thân công thức được thể
hiện trên thanh công thức.
II. Các loại địa chỉ trong Excel
1. Địa chỉ của một ô (Cell)
a. Khái niệm
Địa chỉ của một ô hay một khối ô trong Excel chính là tên của ô hay khối
ô đó, Excel phân ra làm hai loại địa chỉ cơ bản đó là:
- Địa chỉ tương đối
- Địa chỉ tuyệt đối
+ Địa chỉ tương đối: Là loại địa chỉ thay đổi được khi sao chép dữ
liệu hay công thức. Địa chỉ bình thường nhập vào trong công thức là địa chỉ
tương đối
+ Địa chỉ tuyệt đối: Là loại địa chỉ không thay đổi được khi sao chép
dữ liệu hay công thức.
b. Cách xác định địa chỉ của ô
- Địa chỉ tương đối được xác định dưới dạng: <Cột><Dòng>
Ví dụ: A10: là địa chỉ của cột A, dòng10, tức là địa chỉ của ô A10
- Địa chỉ tuyệt đối của một ô được xác định dưới dạng: $<Cột>$<Dòng>
Ví dụ: $A$10: là địa chỉ tuyệt đối của ô A10
Chú ý: Để lấy địa chỉ tuyệt đối của ô nào đó thì ta chỉ việc lấy địa chỉ tuơng đối
sau đó nhấn phím F4 để chuyển sang địa chỉ tuyệt đối.
2. Địa chỉ của vùng
Là địa chỉ của một khối ô liên tiếp ( có từ hai ô liên tiếp trở lên) nó được
xác định bằng cách lấy địa chỉ của ô đầu tiên trong vùng và địa chỉ của ô cuối
cùng trong vùng nhưng được đặt phân cách nhau bởi dấu hai chấm. Địa chỉ của
vùng cũng có hai loại địa chỉ đó là:
- Địa chỉ tương đối
- Địa chỉ tuyệt đối
Ví dụ: A1:B10 là địa chỉ tương đối của khối ô từ ô A1 cho đến ô B10
$A$1:$B$10: là địa chỉ tuyệt đối của khối ô từ ô A1 cho đến ô B10
3. Hàm (công thức)
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Hàm là những công thức được xác định sẵn trong máy tính cho phép ta
tính toán với những phép tính xác định, kết quả sau phép tính không phải là hàm
mà là giá trị được trả về từ hàm đó.
Tất cả các hàm trong Excel đều có dạng: = Tên hàm(DSĐS)
Trong đó:
- Tên hàm do Excel quy định, được viết bằng tiếng anh và không phân
biệt chữ hoa hay chữ thường.
- DSĐS: Là danh sách các đối số, có thể nhận các giá trị như: Giá trị số,
địa chỉ ô, khối ô, tên vùng, công thức hoặc các hàm khác …
Chú ý: DSĐS có thể là hai hay nhiều đối số, mỗi đối số trong hàm phải ngăn
cách nhau bởi dấu phẩy (,)hoặc dấu chấm phảy tùy định dạng của máy tính
D. KIỂM TRA
1. Có mấy kiểu dữ liệu, kể tên ?
2. Cách xác định địa chỉ của ô, vùng ?
3. Khi lập công thức, dấu “=” trước công thức có bắt buột không? Tại sao
4. Cho giá trị các địa chỉ là: A9 =10; C7=3. Lập công thức tính thương 2
giá trị này tại địa chỉ B5, nhận xét kết quả.
E. BÀI TẬP
1. Địa chỉ tương đối và tuyệt đối có ký hiệu gì khác nhau ?
2. Ký tự text “5” và số 5 có gì khác nhau ?
3. Khi nào thì dùng địa chỉ tuyệt đối ?
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HÀM TRONG EXCEL
Phần 2: HÀM XỬ LÝ DỮ LIỆU DẠNG SỐ
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSVcó khả năng:
Sử dụng được các hàm xử lý dữ liệu số.
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài Microsoft office Excel: 2 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
* Hàm trong Excel là gì
Hàm là những công thức được xác định sẵn trong máy tính cho phép ta tính
toán với những phép tính xác định, kết quả sau phép tính không phải là hàm mà là giá
trị được trả về từ hàm đó.

Tất cả các hàm trong Excel đều có dạng: = Tên hàm(DSĐS)
Trong đó:
- Tên hàm do Excel quy định, được viết bằng tiếng anh và không phân
biệt chữ hoa hay chữ thường.
- DSĐS: Là danh sách các đối số, có thể nhận các giá trị như: Giá trị số,
địa chỉ ô, khối ô, tên vùng, công thức hoặc các hàm khác …
Chú ý: DSĐS có thể là hai hay nhiều đối số, mỗi đối số trong hàm phải ngăn
cách nhau bởi dấu phảy (,)hoặc dấu chấm phảy (;) tùy định dạng của máy tính
1. Hàm Sum – Hàm tính tổng
Cú pháp của hàm có dạng sau:
= Sum( DSĐS)
Trong đó:
Sum: là tên hàm không phân biệt chữ hoa hay chữ thường
DSĐS: là các số hoặc địa chỉ của các ô chứa số, hoặc địa chỉ của dãy ô
liên tiếp.
Chức năng: Hàm cho kết quả là tổng của các giá trị trong danh sách đối số
Ví dụ 1: =Sum(1,2,3,4): tương đương với: 1 + 2 + 3 + 4 và cho kết quả là 10
Ví dụ 2: Tính tổng tiền lương của các nhân viên trong bảng lương sau
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6

STT

1
2
3
4
5

Họ và tên
Nguyễn Thị Thu
Trần Văn Khôi
Lê Hồng Tươi
Phùng Kim Liên
Hoàng Thu Hoài
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Phòng
ban
HC
HC
TV
VT
TV

Hệ SL
2.75
1.5
2
1.75
1.92

Phụ cấp
100000
120000
100000
120000
100000

Lương
950000
800000
870000
760000
820000
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6
Nguyễn Đức Trung VT
Tổng
Trung bình
Max
Min

1.78

100000

810000
5010000

106666
950000
760000

(Bảng 8.2-1)
Ta thực hiện tính tổng theo các bước sau:
B1: Đặt con trỏ chuột vào ô F7
B2: Gõ vào công thức sau:
= Sum(F2:F7)
B3: Nhấn phím Enter (Xem kết quả trong bảng trên)
2. Hàm Average – Hàm tính giá trị trung bình
Cú pháp của hàm có dạng:
= Average(DSĐS)
Trong đó:
Average: là tên hàm
DSĐS: là các số hoặc địa chỉ của các ô chứa số, hoặc địa chỉ của
dãy ô liên tiếp, hoặc các công thức trả về dữ liệu kiểu số…
Chức năng: Hàm cho kết quả là giá trị trung bình của các giá trị
trong danh sách đối số.
Ví dụ: = Average(6,10,8) tương đương với ( 6 +10 + 8)/3 = 8
Xét ví dụ trong phần (Bảng 8.2-1) ta thực hiện tính trung bình của phụ cấp
như sau:
B1: đặt con trỏ vào ô E9
B2: gõ vào công thức sau:
=Average(E2:E7)
B3: Nhấn phím Enter thu được kết quả là 106666
3. Hàm Max – Hàm lấy giá trị lớn nhất
Cú pháp hàm:
= Max(DSĐS)
Trong đó:
Max: là tên hàm
DSĐS: là các số hoặc địa chỉ của các ô chứa số, hoặc địa chỉ của dãy ô
liên tiếp, hoặc các công thức trả về dữ liệu kiểu số…
Chức năng: Hàm cho kết quả là giá trị lớn nhất của các giá trị trong danh
sách đối số
Ví dụ 1: =Max(6, 7, 9, 2) trả về giá trị lớn nhất trong bốn số trên là 9
VD2: Xét (Bảng 8.2-1) cho biết mức lương cao nhất của những người
trong cơ quan
Cách tính như sau:
B1: Đặt con trỏ tại ô F10
B2: Gõ vào công thức sau:
=Max(F2:F7)
B3: Nhấn phím Enter kết quả trả về như sau 950000
4. Hàm Min – Hàm lấy giá trị nhỏ nhất
Cú pháp hàm:
= Min(DSĐS)
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Trong đó:
Min: là tên hàm
DSĐS: là các số hoặc địa chỉ của các ô chứa số, hoặc địa chỉ của dãy ô
liên tiếp, hoặc các công thức trả về dữ liệu kiểu số…
Chức năng: Hàm cho kết quả là giá trị nhỏ nhất của các giá trị trong danh
sách đối số
Ví dụ1: = Min(6,7, 9, 5, 2) trả về giá trị nhỏ nhất trong 5 số trên là 2
Ví dụ 2: Xét (Bảng 8.2-1) cho biết mức lương thấp nhất của những người
trong cơ quan
Cách tìm như sau:
B1: Đặt con trỏ vào ô F11
B2: Gõ vào công thức sau:
=Min(F2:F7)
B3: Nhấn Enter kết quả thu được là 800000
5. Hàm Count – Hàm đếm giá trị số
Cú pháp hàm:
= Count(DSĐS)
Trong đó:
Count: là tên hàm
DSĐS: là các số hoặc địa chỉ của ô chứa số, hoặc địa chỉ của dãy ô liên
tiếp, hoặc các công thức trả về dữ liệu kiểu số, …
Chức năng: Hàm cho kết quả là số giá trị kiểu số và các thành phần có
tính chất kiểu số trong danh sách đối số.
Ví dụ:
= Count(6, 6, 9,1 0) –> 4
= Count(6, 7, “hn”, 8, 10, 3A,19/12/81)  5
= Count(C2:C12): Hàm trả về số lần đếm được từ ô C2 đến ô C12
Chú ý: hàm chỉ đếm khi đối số của hàm thoả mãn là kiểu số
6. Hàm Counta – Hàm đếm toàn bộ các kiểu dữ liệu
Cú pháp hàm:
=Counta(DSĐS)
Trong đó:
Counta: là tên hàm
DSĐS: là các số hoặc địa chỉ của ô chứa số, hoặc địa chỉ của dãy ô liên
tiếp, hoặc các công thức trả về dữ liệu kiểu số
Chức năng: Hàm cho kết quả là số giá trị kiểu số hoặc kiểu chuỗi trong
danh sách đối số
Ví dụ:
=Counta(6, 3A, 9, 10) -> 4
=Counta(6, 7, “hn”, 8, 10, 19/12/81) -> 6
=Counta(C2:C12): Hàm trả về số lần đếm được từ ô C2 đến ô C12
7. Hàm Rank – Hàm xếp thứ bậc
Cú pháp hàm: = Rank(x, DS, m)
Trong đó:
- Rank: là tên hàm
- x: là giá trị cần sắp xếp
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- DS: là địa chỉ vùng làm cơ sở để xếp thứ bậc và thường được lấy địa
chỉ tuyệt đối
- m: cách sắp xếp thứ bậc
o Nếu m=0: Giá trị lớn được xếp thứ trước
o Nếu m=1: Giá trị nhỏ được xếp thứ trước
Ví dụ:
A
B
C
D
E
F
1
Điểm
Họ tên
Điểm TB
Xếp thứ
2
Toán
Lý
Hoá
3 Hoàng Anh 9
8
7
8.00
4 Chí Huấn
7
8
8
7.66
5 Hải Châu
7
6
5
6.00
6 Trịnh Vân
5
6
5
5.33
7 Hoàng Dũng 4
7
6
5.66
(Bảng 6.2-2)
Để thực hiện xếp thứ cho những người ở trên lam theo các bước sau:
B1: Đặt con trỏ vào ô F3
B2: Thực hiện xếp thứ theo công thức sau:
= Rank(E3, $E$3:$E$7, 0)
Nếu m = 0 kết quả trả về như sau:
A
B
C
D
E
F
1
Điểm
Họ tên
Điểm TB
Xếp thứ
2
Toán
Lý
Hoá
3 Hoàng Anh
9
8
7
8.00
1
4 Chí Huấn
7
8
8
7.66
2
5 Hải Châu
7
6
5
6.00
3
6 Trịnh Vân
5
6
5
5.33
5
7 Hoàng Dũng 4
7
6
5.66
4
(Bảng 8.2-3)
Trường hợp m =1, HSSV viên tự tính
8. Hàm lấy giá trị tuyệt đối
Cú pháp = Abs(n)
Tham số n: Có thể là một số
Hay một địa chỉ ô chứa giá trị số
Hoặc một phép toán cho kết quả là một giá trị số
Chức năng: Hàm cho kết quả là giá trị tuyệt đối của số n
VD: B2 = - 6
= Abs( -21) - > 21
: Trường hợp n là 1 số
= Abs(B2) - > 6
: Trường hợp n là 1 địa chỉ ô
= Abs(5 + B2) - > 1
: Trường hợp n là 1 phép toán
9. Hàm khai căn bậc hai
Cú pháp:
= Sqrt(n)
Tham số n: Có thể là một số
Hay một địa chỉ ô chứa giá trị số
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Hoặc một phép toán cho kết quả là một giá trị số
Chức năng: Hàm cho kết quả là căn bậc hai của số n
VD: B2 = 16, C2 = 81
= Sqrt( 49) - > 7
: Trường hợp n là 1 số
= Sqrt(B2) - > 4
: Trường hợp n là 1 địa chỉ ô
= Sqrt(Sqrt(C2)) - > 3 : Trường hợp n là 1 phép toán
10. Hàm lấy phần nguyên của một số
Cú pháp: = Int(n)
Tham số n: Có thể là một số
Hay một địa chỉ ô chứa giá trị số
Hoặc một phép toán cho kết quả là một giá trị số
Chức năng: Hàm cho kết quả là phần nguyên của tham số n
VD: B2 = 21.69
= Int( 19.455) - > 19
: Trường hợp n là 1 số
= Int(B2) - > 21
: Trường hợp n là 1 địa chỉ ô
= Int(5.46 + B2) - > 27 : Trường hợp n là 1 phép toán
11. Hàm lấy phần dư của phép chia n cho m
Cú pháp: = Mod(n , m)
Tham số n, m: Có thể là một số
Hay một địa chỉ ô chứa giá trị số
Hoặc một phép toán cho kết quả là một giá trị số
Chức năng: Hàm cho kết quả là số dư của phép chia n cho m
VD: B2 = 22, C2 = 4
= Mod( B2,3) - > 1
= Mod(B2,C2) - > 2
12. Hàm làm tròn số liệu
Cú pháp: = Round(n, m)
Chức năng: Hàm làm tròn giá trị của biểu thức (hay số) n theo chỉ thị của
tham số m
Tham số n: Có thể là một số
Hay một địa chỉ ô chứa giá trị số
Hoặc một phép toán cho kết quả là một giá trị số
m: Tương tự n nhưng ta co thể chia m ra thành các trường hợp sau:
Nếu m > 0: Hàm này làm tròn m chữ số thập phân sau dấu phân cách thập phân
(Giá trị trả về sau phép toán là một số có m chữ số thập phân sau dấu phân
cách thập phân)
VD: B2 = 21.4745
= Round(B2,1)  21.5
= Round(B2,2) - > 21.47
Nếu m = 0: Hàm làm tròn đến chữ số hàng đơn vị
VD: = Round(B2,0) - > 21
Nếu m < 0: Hàm là tròn đến m chữ số đứng trước hàng đơn vị
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VD: C3 = 56465, B3 = 2585.245
= Round(C3,-3) -> 56000
= Round(B3,-2) -> 2600
PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Văn bản mẫu cần thực hành và làm phép tính như trong phần lý thuyết
như bảng 8.2-1, 8.2-2, 8.2-3
Yêu cầu thực hành trình bày bảng số liệu và dùng các hàm:
Hàm Sum – Hàm tính tổng
Hàm Average – Hàm tính giá trị trung bình
Hàm Max – Hàm lấy giá trị lớn nhất
Hàm Min – Hàm lấy giá trị nhỏ nhất
Hàm Rank – Hàm xếp thứ bậc
Hàm làm tròn số liệu
2. Thực hành
CÁCH THỰC HIỆN, THAO
THIẾT BỊ ,
CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC
TÁC, KỸ THUẬT
DỤNG CỤ
B1: tạo bảng, nhập số liệu Như bài tập thực hành trước
Office excel
B2: dùng hàm tính cho
= Sum(F2:F7)
=Average(E2:E7)
bảng như bảng 8.2-1
=Max(F2:F7)
=Min(F2:F7)
B3: dùng hàm tính cho
= Rank(E3, $E$3:$E$7, 0)
=Round(n, m) (làm tròn số liệu
bảng như bảng 8.2-2
cho cột điểm TB)
B4: lưu văn bản
Ctrl+S
File <bai tap 8.2>
3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT

1

HIỆN TƯỢNG
Sau khi nhập công thức
xong, nhấn enter cho ra
kết quả là: # VALUE!, #
NAME!, #####

NGUYÊN NHÂN

KHẮC PHỤC

Đặt lại kiểu giá trị (số
hay text), gõ lại tên
Lỗi giá trị, sai tên hàm,
hàm cho đúng, giãn
lỗi độ rộng của ô chứa số
độ rộng của ô chứa
nó

D. KIỂM TRA
* Kiến thức:
Trình bày được cú pháp và hiểu rõ các đối số của các hàm: Sum, Average
Max, Min, Count, Counta, Rank, ABS, SQRT, Int, Mod, Round.
* Kỹ năng:
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Ứng dụng được các hàm đã học để tính toán số liệu trong bảng tính (dạng
bảng tính như ví dụ mẫu đã thực hành)
* Thái độ:
Không nên lạm dụng hàm khi yêu cầu xử lý số liệu trong bảng tính chưa
phù hợp
E. BÀI TẬP
Tạo bảng điểm môn tin học đại cương của Lớp đang học ở HK1, có sử
dụng các hàm:
1. Hàm Count – Hàm đếm giá trị số
2. Hàm Counta – Hàm đếm toàn bộ các kiểu dữ liệu
3. Hàm Rank – Hàm xếp thứ bậc
4. Hàm lấy giá trị tuyệt đối
5. Hàm làm tròn số liệu
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HÀM TRONG EXCEL
Phần 3: XỬ LÝ CHUỖI
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSVcó khả năng:
Sử dụng được các hàm xử lý dữ liệu dạng chuỗi
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài microsoft office Excel: 2 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
1. Nối chuỗi không dùng hàm
Cú pháp: = “chuoi A ”&”chuoi B”
Hoặc cú pháp:
=B4&C4
Thường hay ứng dụng trong việc nối họ và tên trong danh sách
Ví dụ: B4 có chuỗi là: Nguyễn Văn; C4 có chuỗi là: Ngọc
Ta được: Nguyễn VănNgọc
Để tên Ngọc và tên lót Văn không dính nhau ta nối thêm ký tự
trống, =B4&“ ”&C5, ta được: Nguyễn Văn Ngọc
2. Hàm cắt trái
Công thức: = Left(st, n)
Tham số st: Có thể là một chuỗi ký tự được đặt trong dấu nháy kép (“ ”)
Hay một địa chỉ ô chứa giá trị kiểu Text (kiểu văn bản)
n: là một số > 0
Chức năng: Hàm cho kết quả là n ký tự phía bên trái của chuỗi st
VD: B2 = Cao đẳng Nghề
= Left( B2,3)
 Cao
= Left(“ICETHTIAFI”, 3)
 ICE
3. Hàm cắt phải
Công thức: = Right(st, n)
Tham số st: Có thể là một chuỗi ký tự được đặt trong dấu nháy kép (“”)
Hay một địa chỉ ô chứa giá trị kiểu Text ( kiểu văn bản)
n: là một số > 0
Chức năng: Hàm cho kết quả là n ký tự phía bên phải của chuỗi st
VD: B2 = Tin Học Trẻ
= Right( B2,3)  Trẻ
= Right(“ICETHTIAFI”, 4)  IAFI
4. Hàm cắt giữa
Công thức: = Mid(st, n, m)
Tham số st: Có thể là một chuỗi ký tự được đặt trong dấu nháy kép (“”)
Hay một địa chỉ ô chứa giá trị kiểu Text ( kiểu văn bản)
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n: là vị trí bắt đầu cắt ( Cắt đúng từ vị trí n cắt đi)
m: là số ký tự cần lấy
Chức năng: Hàm cho kết quả là m ký tự bắt đầu từ vị trí n của chuỗi st
VD: B2 = Tin Học Trẻ
= Mid( B2,5,3)  Học
= Mid(“ICETHTIAFI”, 4, 3)  THT
Chú ý: Dấu cách (Space) cũng được coi là một ký tự.
5. Hàm Find
Công dụng: Tìm chuỗi find_text bên trong chuỗi within_text, và trả về vị
trí bắt đầu của within_text trong find_text.
Công thức:
=FIND(find_text,within_text,start_num)
find_text là chuỗi cần tìm.
within_text là chuỗi chứa chuỗi cần tìm.
start_num: vị trí bắt đầu trong chuỗi within_text để tìm kiếm. Nếu để
trống, start_num là 1.
Lưu ý!
Nếu không tìm thấy text_find trong within_text hàm trả về lỗi #VALUE!
Nếu start_num (vị trí bắt đầu tìm kiếm) nhỏ hơn 0 hàm trả về lỗi
#VALUE!

Nếu start_num lớn hơn chiều dài chuỗi cần tìm find_text hàm trả về
lỗi #VALUE!
Ví dụ
A

B

C

1 Việt Nam
2 Hà Nội
Công thức
=FIND("N",A1)
=FIND(A1,A2)

Giải thích
Trả về 6 - vị trí xuất hiện N trong Việt Nam
Trả về lỗi #VALUE! do không tìm thấy Việt
Nam trong Hà Nội

6. Lower
Công dụng: Đổi tất cả các ký tự trong chuỗi sang chữ thường.
Công thức: =LOWER(text)
text là chuỗi, hoặc tham chiếu đến chuỗi cần chuyển định dạng.
Ví dụ
A
B
C
1 SBD
Họ và tên
2
SA0001
Nguyễn Hoài An
3 QSA0002
Nguyễn Tấn Anh

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng

Biên soạn: Văn Sỹ Nghi

Microsoft Excel 2013

Công thức
=LOWER(A2)
=LOWER B2

Hàm xử lý chuỗi

Trang 51

Giải thích
Trả về qsa0001
Trả về nguyễn hoài an

7. Upper
Công dụng: Chuyển tất cả các ký tự trong chuỗi thành ký tự hoa.
Công thức: =UPPER(text)
text là chuỗi văn bản cần chuyển định dạng
Ví dụ
A
B
C
1 Họ và tên
Ngày sinh
Quê quán
2 nguyễn an nhiên
10/10/1990
Quảng gã
3 TRẦN NHẬT NAM 05/06/1991
Hà Nội
Công thức
=UPPER(A2)

Giải thích
Trả về NGUYỄN AN NHIÊN

8. Trim
Công dụng: Xóa tất cả các ký tự trắng của chuỗi trừ những khoảng đơn
dùng để làm khoảng cách bên trong chuỗi.
Công thức: =TRIM(text)
text chuỗi cần xóa các ký tự trắng.
Ví dụ
Công thức
Giải thích
=TRIM(" Microsoft Trả về Microsoft Excel sau khi loại bỏ các
Excel")
k ỏang trắng đầu chuỗi này.
9. Exact
Công dụng: So sánh hai chuỗi văn bản. Trả về TRUE nếu cả hai chuỗi
giống nhau hoàn toàn, FALSE nếu ngược lại. EXACT phân biệt chữ thường và
chữ hoa.
Công thức:
=EXACT(text1,text2)
text1 là chuỗi văn bản thứ nhất.
text2 là chuỗi văn bản thứ hai.
Ví dụ
A
B
C
1 Word
Word
word
2 Word
Công thức
Giải thích
=EXACT(A1,A2)
Trả về TRUE
=EXACT(A2,B2)
Trả về FALSE, do có sai khác 1 ký tự: W≠w
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10. Len
Công dụng: Tính độ dài (số ký tự) của mỗi chuỗi.
Công thức: =LEN(text)
text là chuỗi nội dung mà chúng ta cần xác định độ dài.
Ví dụ
A
B
C
1 SBD
Họ và tên
2 QSA0001
Nguyễn Hoài An
3 QSA0002
Nguyễn Tấn Anh
Công thức
=LEN(A2)
=LEN(C3)

Giải thích
Trả về 7
Trả về 0

11. Proper
Công dụng: Chuyển ký tự đầu tiên của mỗi từ thành chữ hoa, và các ký tự
còn lại thành chữ thường.
Công thức: =PROPER(text)
text là chuỗi văn bản cần chuyển định dạng
Ví dụ
A
B
C
1 Họ và tên
Ngày sinh
Quê quán
2 nguyễn an nhiên
10/10/1990
Quảng Ngãi
3 TRẦN NHẬT NAM 05/06/1991
Hà Nội
Công thức
=PROPER(A2)
=PROPER(A3)

Giải thích
Trả về Nguyễn An Nhiên
Trả về Trần Nhật Nam

12. Search
Công dụng: Trả về vị trí đầu tiên của ký tự cần tìm bên trong chuỗi.
Công thức: =SEARCH(find_text,within_text,star_num)
find_text: chuỗi cần tìm. Có thể dùng ký tự ? để đại diện một ký tự
đơn, dùng * để đại diện một nhóm ký tự. Nếu muốn tìm dấu ? hoặc dấu * thì gõ
dấu ~ trước ký tự đó.
within_text: chuỗi chứa chuỗi mà chúng ta muốn tìm.
star_num: vị trí bắt đầu tìm kiếm.
Lưu ý!
SEARCH không phân biệt chữ thường, chữ hoa
SEARCH tương tự như FIND nhưng FIND phân biệt chữ thường và
chữ hoa khi tìm kiếm
SERACH tìm không có kết quả sẽ trả về lỗi #VALUE!
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Ví dụ
A
1 SBD
2 QSA0010
3 QSA0210

B
Họ và tên
Nguyễn Minh
Nguyễn Văn Chương

C

Công thức
Giải thích
=SEARCH("QSA",A2)
Trả về 1
=REPLACE(A3,SEARCH("QSA",A3),3,"QSK") Trả về QSK0210 là
kết quả của 2 hàm
thay
thế
(REPLACE) và tìm
kiếm SEARCH.
PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Lập danh sách lớp học gồm: STT, Họ và tên lót, Tên, Năm sinh, Đối tượng
chính sách (CTB, CLS, BĐXN, H-ngheo, ven bien), số điện thoại.
Yêu cầu thực hành trình bày bảng số liệu và dùng các hàm:
a. Chèn cột mới và nối họ và tên với nhau
b. Hàm cắt trái: chèn cột mới và điền ký tự đầu tiên của tên HSSV
c. Hàm cắt phải: chèn cột mới và điền mã ký tự cuối là chữ S của cột ĐTCS
d. Hàm cắt giữa: chèn cột mới, điền mã ký tự thứ 2 tính từ trái, lấy 2 ký tự
e. Hàm FIND: tìm vị trí trong chuỗi “T” trong cột tên
f. Hàm LOWER: chèn cột mới, điền tên HSSV thành chữ thường
g. Hàm UPPER: chèn cột mới, điền tên HSSV thành chữ in hoa
h. Hàm TRIM: chuẩn hóa ký tự trống đầu tên sinh viên
i. Hàm EXACT: chèn cột mới và kiểm tra xem có tên trùng trong cột họ và
chữ lót hay không
j. Hàm LEN: tìm độ dài của cột tên
k. Hàm PROPER: chuyển ký tự đầu tiên trong cột tên (đã có cột tên chữ
thường).
2. Thực hành
CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC
B1: lập danh sách lớp học

CÁCH THỰC HIỆN,
THAO TÁC, KỸ
THUẬT
Như bài tập thực
hành trước
=“.…”&” “&“….”
= Left(st, n)
= Right(st, n)
= Mid(st, n, m)

THIẾT BỊ ,
DỤNG CỤ
Office
excel

B2: nối họ và tên với nhau;
Sử dụng hàm cắt trái,
hàm cắt phải,
hàm cắt giữa
B3: điền tên HSSV thành chữ thường,
điền tên HSSV thành chữ in hoa, chuẩn =LOWER(text)
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hóa ký tự trống đầu tên sinh viên

=UPPER(text)
=TRIM(text)

B4: tìm độ dài của cột tên, chuyển ký tự
đầu tiên trong cột tên (đã có cột tên chữ =EXACT(text1,text2)
thường); kiểm tra xem có tên trùng trong =LEN(text)
cột họ và chữ lót hay không
=PROPER(text)
B5: lưu văn bản

Ctrl+S
File <bai tap 8.3>

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT
HIỆN TƯỢNG
NGUYÊN NHÂN
1

KHẮC PHỤC

Sau khi nhập công thức
xong, nhấn enter cho ra
kết quả là: # VALUE!, #

Chuỗi Text không đặt
trong chuỗi

Chuỗi text đặt trong
chuỗi nháy kép

Họ và tên dính nhau,
không có khoảng trắng

Nối chuỗi thiếu khoảng
trắng ở giữa

Nối thêm khoảng
trắng ở giữa

NAME!, #####

2

D. KIỂM TRA
* Kiến thức:
Trình bày được cú pháp và hiểu rõ các thành phần của các hàm: Nối
chuỗi, cắt trái, cắt phải, cắt giữa, Find, Lower, Upper, Trim, Exact, Len, Proper,
Search.
* Kỹ năng:
Ứng dụng được các hàm đã học, tính toán số liệu cụ thể trong bảng tính
(dạng bảng tính như ví dụ mẫu đã thực hành)
* Thái độ:
Không nản chí khi vận dụng các hàm lồng ghép nhau.
E. BÀI TẬP
Tạo bảng danh sách đoàn viên có các thông số họ, tên, năm sinh, ngày vào
đoàn, đối tượng chính sách,…. và vận dụng các hàm đã học để xử lý thông tin,
số liệu trong bảng.
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HÀM TRONG EXCEL
Phần 4: XỬ LÝ DỮ LIỆU NGÀY THÁNG
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSVcó khả năng:
Sử dụng được các hàm xử lý dữ liệu dạng ngày tháng
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài microsoft office Excel: 2 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
* Vài nét đặc trưng của nhóm hàm ngày tháng
 Excel hỗ trợ tính toán ngày tháng cho Windows và Macintosh. Windows
dùng hệ ngày bắt đầu từ 1900. Macitosh dùng hệ ngày bắt đầu từ 1904.
Tài liệu này được diễn giải theo hệ ngày 1900 dành cho Windows.
 Hệ thống ngày giờ Excel phụ thuộc vào thiết lập trong Regional Options
của Control Panel. Mặc định là hệ thống của Mỹ "Tháng/Ngày/Năm"
(M/d/yyyy). Chúng ta có thể sửa lại thành hệ thống ngày của VN
"Ngày/Tháng/Năm" (dd/MM/yyyy).
 Khi nhập một giá trị ngày tháng không hợp lệ nó sẽ trở thành một chuỗi
văn bản. Công thức tham chiếu tới giá trị đó sẽ trả về lỗi.
1. Hàm Day – Hàm lấy ngày
Cú pháp hàm:
= Day(DLNT)
Trong đó:
DLNT (dữ liệu ngày tháng) có thể là:
- Ngày được nhập trực tiếp vào phải đặt trong cặp dấu nháy kép
- Địa chỉ của ô chứa dữ liệu kiểu ngày tháng (Date)
Chức năng: Hàm cho kết quả là Ngày của dữ liệu ngày tháng (DLNT)
Ví dụ:
1
2
3
4
5

A
Họ tên
Thỏa
Hội
Ngọc
Cẩm

B
C
D
E
Ngày sinh Tháng sinh Tuổi
21/02/80
20/10/85
03/06/83
15/10/84
(Bảng 8.4-1)
= Day(“20/11/04”) trả về là ngày 20
= Day(B2) trả về là 21 (xem số liệu trong bảng 8.4-1)
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2. Hàm Month – Hàm lấy tháng
Cú pháp hàm: = month(DLNT)
Trong đó: DLNT có thể là:
- Ngày được nhập trực tiếp vào phải đặt trong cặp dấu nháy kép
- Địa chỉ của ô chứa dữ liệu kiểu ngày tháng ( Date)
Chức năng: Hàm cho kết quả là Tháng của dữ liệu ngày tháng ( DLNT)
Ví dụ: = Month(“02/10/82”) trả về là 10
= Month(B2) trả về là 2 (xem số liệu trong bảng 8.4-1)
3. Hàm Year – Hàm lấy năm
Cú pháp hàm: =Year(DLNT)
Trong đó:
DLNT có thể là:
o Ngày được nhập trực tiếp vào phải đặt trong cặp dấu nháy kép
o Địa chỉ của ô chứa dữ liệu kiểu ngày tháng
Chức năng: Hàm cho kết quả là Năm của đối số bên trong hàm
Ví dụ1:= Year(“21/5/11”) trả về là 2011
= Year(B2) trả về là 1980
(xem số liệu trong bảng 8.4-1)
Ví dụ 2: Dựa vào cột ngày sinh điền vào cột tháng sinh và tính tuổi của
những người trong danh sách (Bảng 8.4-2):
A
B
C
D
E
F
1
Thứ trong tuần Now
Họ tên Ngày sinh Tháng sinh Tuổi
2
Hoàng 21/02/80
3
Nga
20/10/82
4
Ngọc
13/06/83
(Bảng 8.4-2)
Thao tác thực hiện như sau:
Tính tháng sinh:
B1: Đặt con trỏ vào ô C2
B2: Gõ vào công thức: =Month(B2)
B3: Nhấn Enter để xem kết quả và sao chép công thức cho những người
còn lại
Tính tuổi:
B1: Đặt con trỏ vào ô D2
B2: Gõ vào công thức: =2004 – Year(B2) (Chú ý B2 định dạng Date)
B3: Nhấn Enter để xem kết quả được hiển thị như sau: (Bảng 8.4-3)
A
B
C
D
E
F
1
Họ tên Ngày sinh Tháng sinh Tuổi Thứ trong tuần Now
2
Hoàng 21/02/80 2
24
3
Nga
20/10/82 10
22
4
Ngọc
13/06/83 6
21
5
Anh
05/12/78 12
26
(Bảng 8.4-3)
Chú ý: Sau khi thực hiện tính tuổi nếu dữ liệu trong ô hiện thị là không
đúng ta cần định dạng lại kiểu dữ liệu sao cho phù hợp thì thôi.
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4. Hàm Weekday – Hàm cho thứ trong tuần
Cú pháp hàm:= Weekday(DLNT)
Trong đó: DLNT có thể là:
o Ngày được nhập trực tiếp vào phải đặt trong cặp dấu nháy kép
o Địa chỉ của ô chứa dữ liệu kiểu ngày tháng
Chức năng: Hàm cho kết quả là Thứ trong tuần của đối số trong hàm
Nếu thứ là chủ nhật hàm sẽ cho kết quả 1
T2 ---> 2
…
T7 ---> 7
Ví dụ:
= Weekday(“16/05/2011”) trả về 2
= Weekday(B4) trả về 6 có nghĩa là ngày 03/06/83 vào thứ 6 trong tuần
5. Hàm Now
Cú pháp hàm: = Now()
Chức năng: Hàm trả về ngày, tháng, năm và giờ hiện tại của hệ thống
6. Hàm Today
Cú pháp hàm: = Today()
Chức năng: Hàm trả về ngày, tháng, năm hiện tại của hệ thống
7. Date
Công dụng: Trả về một chuỗi hoặc một số thể hiện một ngày tháng đầy
đủ. Nếu định dạng ô là General trước khi nhập hàm thì kết quả trả về là chuỗi
ngày tháng.
Công thức:
=DATE(year,month,day)
- year số chỉ năm, có thể có từ 1 đến 4 ký số. Microsoft Excel tự
biên dịch đối số năm tùy thuộc vào đối số ngày tháng chúng ta đang dùng.
Nếu số năm year nằm từ 0 đến 1899 thì nó được cộng với 1900 để tính.
Ví dụ year là 105 thì year được hiểu trong công thức là 2005.
Nếu 1900 =< year =< 9999 thì year chính là số năm đó
Nếu year < 0 hoặc year > 10,000 thì hàm trả về lỗi #NUM!
- month số chỉ tháng. Nếu số tháng lớn hơn 12 thì hàm tự quy đổi
12 = 1 năm và cộng vào year số năm tăng lên do số tháng. Ví dụ month là 18,
year là 2004 thì hàm tự hiểu month là 6 và year là 2005
- day số chỉ ngày. Nếu số ngày lớn hơn số ngày của tháng thì hàm
tự quy đổi là tăng số tháng. Vì số ngày của mỗi tháng khác nhau 28,29,30 hoặc
31 tùy thuộc vào tháng và năm, nên tùy theo số tháng và năm đi kèm mà hàm sẽ
quy đổi phù hợp.
Lưu ý!
Excel lưu trữ ngày tháng thành chuỗi số tuần tự và dùng chuỗi số này để
tính toán. Quy ước ngày 01/01/1900 là mốc số 1. Vì vậy ngày 01/01/2010 đựơc
hiểu là số 40179 vì sau này 01/01/1900 là 40179 ngày.
Để xem kết quả hàm ở dạng số tuần tự. Vào Format - Cell. Chọn thẻ
Number, chọn General trong mục Category.
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng
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- Date rất cần thiết khi year, moth, day cũng là những công thức
không phải là hằng số. Nó giúp chúng ta tính toán chính xác hơn.
- Lưu ý đến thứ tự year, month, day trong hàm vì chúng ta có thể
nhầm lẫn vì hiểu theo quy cách ngày của Việt Nam: day, month, year.
Ví dụ
A
B
C
1 Ngày
Tháng
Năm
2 32
05
2011
Công thức
=DATE(C2,B2,A2)

Giải thích
Trả về 01/06/2011
(Bảng 8.4-4)

8. Networkdays
Công dụng: Trả về số ngày làm việc bắt đầu từ ngày start_date đến
end_date và trừ đi những ngày nghỉ và ngày lễ. Dùng hàm NETWORKDAYS
để tính số ngày làm việc cho người lao động trong khoảng thời gian xác định.
Công thức: =NETWORKDAYS(start_date,end_date,holidays)
- start_date là ngày tháng đại diện cho ngày bắt đầu.
- end_date là ngày tháng đại diện cho ngày kết thúc.
- holidays là ngày nghỉ quy định ngoài chủ nhật do cơ quan, ngành,
hoặc pháp luật quy định. Ví dụ: ở VN có ngày Quốc Khánh 2/9, Ngày GP Miền
Nam 30/04, giỗ tổ Hùng Vương (mồng 10/3 AL)... có thể nhập thành một bảng
riêng.
Lưu ý!
Nếu xuất hiện lỗi #NAME! thì chúng ta cần thêm tiện ích Analysis
ToolPak. Vào menu Tools - Add-in. Đánh dấu vào mục Analysis Toolpak.
Công thức có thể báo lỗi #VALUE thì chúng ta cần xem lại định dạng
ngày tháng trong hệ thống và định dạng ngày chúng ta nhập vào Excel trùng
khớp không. Tốt nhất là chúng ta hãy định dạng theo kiểu ngày Việt Nam:
dd/MM/yyyy để dễ theo dõi.
Ví dụ
A
B
C
1
DỰ ÁN MỞ RỘNG (CƠ SỞ 2) TRƯỜNG CĐN PY
2
Ngày khởi công
10/05/2010
3
Dự kiến kết thúc
20/10/2010
4
Các ngày nghỉ bắt buộc
5
Ngày chiến thắng
30/04/2010
6
Quốc khánh
02/09/2010
7
8

Ngày giỗ tổ Hùng Vương
Số ngày làm việc
Công thức

Giáo trình MĐ Tin học văn phòng
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=NETWORKDAYS(B2;B3;B5:B6) Công thức này sẽ trả về 117 ngày
làm việc cho toàn bộ dự án trừ các
ngày ngh và 2 ngày lễ được đưa ra
trong vùng ô B5:B6.
(Bảng 8.4-5)
9. Workday
Công dụng: Trả về ngày làm việc xảy ra trước hoặc sau ngày chúng ta chỉ
định và trừ đi những ngày nghỉ, và ngày lễ được liệt kê. Dùng WORKDAY để
tính ngày kết thúc công việc rất hữu ích.
Công thức: =WORKDAY(start_date,days,holidays)
start_date ngày bắt đầu tính toán.
days số làm việc trước hoặc sau ngày start_date.
Nếu days > 0 thì tính cho sự kiện ở tương lai.
Nếu days < 0 tính cho sự kiện đã xảy ra.
holidays danh sách các ngày lễ do đơn vị quy định.
Lưu ý!
Nếu một trong các tham số không hợp lệ WORKDAY trả về lỗi
#VALUE!
start_date cộng với days là thành một giá trị ngày tháng không hợp lệ
hàm trả về lỗi #NUM!.
Nếu days không nguyên nó sẽ được làm tròn.
Nếu xuất hiện lỗi #NAME! thì chúng ta cần thêm tiện ích Analysis
ToolPak. Vào menu Tools - Add-in. Đánh dấu vào mục Analysis Toolpak.
Ví dụ
A
B
C
1 DỰ ÁN KHU DU LỊCH
2 Ngày khởi công
Số CN
Số ng/công cần thực hiện
3 10/05/2006
120
30000
4 Các ngày nghỉ quy định
5 Quốc khánh
02/09/2006
6 Tết DLịch
01/01/2007
7 Tết Nguyên Đán
18/02/2007
8
19/02/2007
9
20/02/2007
10 Ngày kết thúc dự án
?
Công thức
Giải thích
=WORKDAY(A3,C3/B3,B5:B7) Trả về 30/04/2007 hoặc 39,202, là ngày
kết thúc dự án.
(Bảng 8.4-6)
PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Lập bảng như bảng 8.4-2, bảng 8.4-3 và thực hiện nội dung như trong phần I.
Yêu cầu thực hành tạo bảng số liệu và dùng các hàm:
Hàm lấy tháng; hàm lấy năm; hàm cho thứ trong tuần; hàm Now; hàm
Today; Date; networkdays; workday
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng
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2. Thực hành
CÁC BƯỚC CÔNG VIỆC
B1:
Lập bảng như bảng 8.4-2
B2: lấy tháng; lấy năm

CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC,
KỸ THUẬT
Giống bài 7.2 (đã học)

THIẾT BỊ ,
DỤNG CỤ
Office excel

= Month(B2)
= Year(B2)
= Weekday(E2)

B3: Tính thứ trong tuần;
Dùng hàm trả về ngày, tháng,
năm và giờ hiện tại của hệ = Now()
thống
B4:
Lập bảng như bảng 8.4-5, 8.4-6;
Tính số ngày làm việc bắt đầu =NETWORKDAYS(B2,B3,B6:B7)
từ
ngày
start_date
đến
=WORKDAY(A3,C3/B3,B5:B7)
end_date;
Tính ngày làm việc xảy ra trước
hoặc sau ngày chúng ta chỉ định
và trừ đi những ngày nghỉ
3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT
HIỆN TƯỢNG
NGUYÊN NHÂN

1

Sau khi nhập công
thức xong, nhấn enter
cho ra kết quả là: #
VALUE!, # NAME!,
#####

KHẮC PHỤC

Định dạng lại:
Định dạng không đúng
format\cells\number\date
dạng ngày tháng năm
Chọn custom, chọn
trong cột Ngày sinh
dd/mm/yyyy

D. KIỂM TRA
* Kiến thức:
Trình bày được cú pháp và hiểu rõ các thành phần của hàm: Day, Month,
Year, Weekday, Now, Today, Date, Networkdays, Workday.
* Kỹ năng:
Ứng dụng các hàm đã học, tính toán-truy cập số liệu về thời gian trong
bảng tính có dạng số liệu như bài thực hành.
* Thái độ: Chịu khó kiểm tra công thức, khai báo hàm khi có lỗi.
E. BÀI TẬP
Tạo bảng có tính chất tương tự như đã học, có các dữ liệu như ngày khai
giảng, ngày bế giảng, ngày nghỉ lễ, số môn học, thời gian học mỗi môn,…. và
tính các dữ liệu cần thiết có liên quan các hàm đã học.
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HÀM TRONG EXCEL
Phần 5: HÀM LOGIC, HÀM ĐIỀU KIỆN
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSVcó khả năng:
Sử dụng được các hàm lô-gíc, hàm điều kiện.
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài microsoft office Excel 2010/2013: 2 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
I. Nhóm hàm Logic
1. Hàm NOT –hàm phủ định
Công dụng: Trả về phủ định của một biểu thức Logic.
Công thức: =NOT(logical)
logical là một biểu thức, điều kiện kiểu logic
Ví dụ
A
B
C
1
HKI
HKII
CN
2
5.6
6.5
6.05
7.3
7.6
7.45
3
Công thức
=NOT(C2>C3)
=NOT(1>0)

Giải thích
Trả về TRUE (đúng)
Trả về FALSE (sai)

2. Hàm And – Hàm kết hợp Và
Cú pháp hàm:
= And(Btđk1, Btđk2, …, Btđkn)
Trong đó: Btđk1, Btđk2, …, Btđkn: là các biểu thức điều kiện
Chức năng: Hàm cho kết quả là đúng (True) nếu tất cả các biểu thức điều
kiện là đúng (True), cho kết quả là sai (False) nếu một trong các biểu điều kiện
là sai (False)
Ví dụ: = And(9 > 8, 10 < 9, 6 > 5) ---> hàm trả về giá trị False
= And(10 > 9, 9 > 8) ---> hàm trả về giá trị là True
3. Hàm OR – Hàm kết hợp hoặc
Cú pháp hàm:
= OR(Btđk1, Btđk2, …, Btđkn)
Trong đó: Btđk1, Btđk2, …, Btđkn: là các biểu thức điều kiện
Chức năng: Hàm cho kết quả là đúng (True) nếu một trong các biểu thức điều
kiện là đúng (True), cho kết quả là sai (False) nếu tất cả các biểu thức điều kiện
là sai (False).
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng
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Ví dụ:
= OR(5 > 4, 8 < 9, 10 < 8) ---> hàm trả về giá trị là True
= OR(5 < 3, 9 < 7) ---> hàm trả về giá trị False
II. Hàm điều kiện (if)
1. Hàm if – Hàm điều kiện nếu
a. Hàm if cơ bản
Cú pháp hàm:
= if (btđk, Giá trị 1, Giá trị 2)
Trong đó:
 Btđk: là biểu thức điều kiện có dạng logic
 Giá trị 1, Giá trị 2: Có thể là giá trị số hoặc “chuỗi”, hoặc các công
thức …
Chức năng: Hàm cho kết quả là Giá trị 1 nếu btđk đúng, cho kết quả là
Giá trị 2 nếu btđk sai
Chú ý: Nếu giá trị chuỗi được nhập trực tiếp vào công thức phải bao
trong cặp nháy kép (“”)
Ví dụ 1:
= if( 9 < 8, “Học được”, “Bình thường”) ---> kết quả là “Bình thường”
Ví dụ 2: Điền học bổng vào cột học bổng của bảng sau (bảng 8.5-2):
Học bổng của HSSV được xét theo tiêu chuẩn:
Nếu ĐTB >= 7.00 thì học bổng là 120000 còn lại không có
A
B
C
D
E
F
G
H
1
Điểm
Họ tên
ĐTB Học bổng
2
Tin Anh Hoá Toán Triết
3 Anh Tùng 7
8
5
6
7
6.60
4 Minh Anh 6
7
8
9
8
7.62
120000
5 Hoàng Hải 3
5
8
9
7
6.45
6 Thanh Hoà 6
7
7
6
7
6.66
7 Hải Hà
8
7
6
5
9
7.00
120000
8 Trang Lan 8
7
5
8
8
7.20
120000
(Bảng 8.5-2)
Để tính học bổng cho HSSV trong danh sách ta thực hiện theo các bước
sau:
B1: Đặt con trỏ vào ô H3
B2: Thực hiện tính học bổng theo công thức:
= if(G3>7.00, 120000, “ ”)
B3: Nhấn Enter để xem kết quả sau đó sao chép công thức cho các ô còn
lại khi đó thu được kết quả như cột H trong (bảng 8.5-2)
b. Hàm if tổng quát (hay còn gọi là hàm if lồng nhau)
Cú pháp hàm:
= if( btđk1, GT1, if( btđk2, GT2, …, if( btđkn-1, GTn-1, GTn))))n-1 cái ngoặc
Chức năng: Nếu btđk1 là đúng thì hàm cho kết quả là GT1, còn btđk1 sai thì
hàm xét tiếp đến if thứ 2 ( btđk2), nếu btđk2 là đúng thì cho kết quả là GT2, còn
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng
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sai thì xét tiếp đến if thứ 3 ( btđk3), …., cuối cùng hàm xét đến if thứ (n-1), nếu
btđkn-1 là đúng thì hàm cho kết quả là GTn-1, còn lại cho kết quả là GTn.
Ví dụ về cách thực hiện hàm if lồng và các hàm logic
if(a >= b, “Giá trị 1”, IF(and(a=c, b>=d), “Giá trị 2”, “còn lại”))
2. Hàm Sumif – Hàm tính tổng theo 1 điều kiện
Cú pháp hàm:
= Sumif(VCĐK, “đk”, VCTT)
Trong đó:
 VCĐK: là địa chỉ của vùng chứa điều kiện
 đk: là điều kiện cần tính tổng có thể được gõ trực tiếp vào công thức
hoặc là địa chỉ của ô chứa điều kiện
 VCTT: là địa chỉ của vùng cần tính tổng
Chức năng: Hàm cho kết quả là tổng của các giá trị trên VCTT tương ứng
với các giá trị thoả mãn điều kiện ở VCĐK
Ví dụ: Tính tổng thu nhập của những người quê ở Phu Yen (bảng 8.5-3)
A
B
C
D
E
F
Họ tên
Quê quán Ngày công HSL
Lương
Thu nhập
1
ngày
Thanh Tung
Khánh
26
2
100000
5200000
2
Hòa
3 Anh Tu
Phu Yen
22
1.5
70000
2310000
4 Lan Thao
Ha Noi
23
3
50000
3450000
5 Minh Ngoc
Phu Yen
20
1.75 40000
1400000
6 Van Thanh
Phu Yen
19
2
90000
3420000
7 Anh Hung
Binh Dinh 25
2.5
75000
4687500
(bảng 8.5-3)
Để thực hiện việc tính tổng thoả mãn điều kiện trước tiên ta phải đi xác
định điều kiện
Trong ví dụ trên ta thấy:
o Điều kiện: Quê quán là Phu Yen
o Vùng làm cơ sở xét điều kiện là địa chỉ cột Quê quán
o Vùng cần tính tổng là địa chỉ cột Thu nhập
Thực hiện tính theo công thức sau:
= Sumif(B2:B7, “Phu Yen”, F2:F7) ----> kết quả là 7130000
3. Hàm Countif – Hàm đếm theo 1 điều kiện
Cú pháp hàm:
= Countif (VCĐK, “đk”)
Trong đó:
 VCĐK: là địa chỉ của vùng chứa điều kiện
 đk: là điều kiện cần đếm có thể gõ trực tiếp vào công thức hoặc là địa
chỉ của ô chứa điều kiện
Chức năng: Hàm cho kết quả là số các ô trong vùng VCĐK thoả mãn
điều kiện n
Ví dụ:
Xét ví dụ trong (Bảng 8.5-3) đếm số người có quê quán ở Phu Yen
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng
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Giống như hàm sumif trước tiên ta phải xác định điều kiện đếm là gì ?
Trong ví dụ trên ta thấy:
o Điều kiện: Quê quán là Phu Yen
o Vùng làm cơ sở xét điều kiện là địa chỉ cột Quê quán
Cách tính như sau:
Đặt con trỏ vào ô muốn hiển thị kết quả, sau đó gõ vào công thức
= Countif(B2:B7, “Phu Yen”) ---> 3 (kết quả là 3)
PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Yêu cầu:
a. Tạo bảng như mẫu sau: (bảng 8.5-4, bảng dưới đây)
A
B
C
D
E

F

1
CAÙC PHEÙP TOAÙN LUAÄN LYÙ
2
a
b
a>b
a<b
a>=b
a<=b
3
47
23
4
58
58
5
12
49
6
35
75
Yêu cầu thực hành tạo bảng số liệu và dùng các phép toán số học để tính
các giá trị cho các ô trống ?
b. Tạo bảng điểm theo mẫu sau: (bảng 8.5-5, bảng dưới đây)
D
E
F
A
B
C
G
H
I
Điểm
1
Học
Xếp
Họ tên
ĐTB
bổng
loại
Tin Anh Hoá Toán Triết
2
7
8
5
6
7
6.60
3 Anh Tùng
6
7
8
9
8
7.62
4 Minh Anh
5
8
9
7
6.45
5 Hoàng Hải 3
7
7
6
7
6.66
6 Thanh Hoà 6
8
7
6
5
9
7.00
7 Hải Hà
8 Trang Lan
8
7
5
8
8
7.20
Yêu cầu thực hành tính học bổng cho ĐTB từ 7,0 trở lên, tính xếp loại
theo QĐ 14/BLĐTBXH hoặc theo quy định hiện hành; giả sử học bổng loại Khá
khá là 120000đ
c. Tính tổng thu nhập và đếm số người có quê quán ở Phu Yen như bảng sau:
D
A
B
C
E
F
G
số người
Ngày
Lương
Thu
1
Họ tên
Quê quán
HSL
quê ở
công
ngày
nhập
PY
2
100000
2 Thanh Tung Khánh Hòa 26
Phu Yen
22
1.5
70000
3 Anh Tu
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Ha Noi
Phu Yen
Phu Yen
Binh Dinh

23
20
19
25
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3
50000
1.75 40000
2
90000
2.5
75000
(bảng 8.5-6)

2. Thực hành
CÁC BƯỚC CÔNG
CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC,
THIẾT BỊ ,
VIỆC
KỸ THUẬT
DỤNG CỤ
B1: tạo bảng theo mẫu Như bài tập thực hành trước
Office excel
(bảng 8.5-4)
B2: điền công thức
Tại C3: =A3>B3
(hàm) vào các ô trống Tại D3: =A3<B3
Tại E3: =A3>=B3
Tại F3: =A3<=B3
B3: lưu văn bản
Ctrl+S
Lưu tại sheet 1
File <bai tap 8.3>
B4: tại sheet 2, ta tạo
Tại ô H3 nhập công thức:
văn bản theo mẫu
= if(G3>7.00, 120000, “ ”)
(bảng 8.5-5)
B5: tính xếp loại cho Tại ô I3 nhập công thức:
bảng điểm
=if(G3>=8; “giỏi”;if(G3>=7;
“khá”;if(G3>=5; “TB”; “yếu”)))
B6: tạo bảng (bảng
-Tính thu nhập: Ngày công* HSL*
8.5-6) và tính thu
Lương ngày
nhập, tính tổng thu
- Tính tổng thu nhập, tại ô H3
nhập và đếm số người (ngoài bảng), gõ công thức:
có quê quán ở Phu Yen = Sumif(B2:B7; “Phu Yen”; F2:F7)
- tại G3, gõ công thức:
=Countif(B2:B7; “Phu Yen”)
3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT
HIỆN TƯỢNG
NGUYÊN NHÂN

1

Sau khi nhập công thức
xong, nhấn enter cho
thông báo lỗi “the
formula….error”

2

Sau khi nhập công thức
xong, nhấn enter cho
thông báo lỗi
“Microsoft Office Excel
cannot calculate a
formula….”
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KHẮC PHỤC

Thay dấu phân cách
trong công thức từ
Định dạng dấu phân cách
dấu chấm phảy (;)
cho công thức chưa đúng
thành dấu phảy (,)
hoặc ngược lại
Đặt công thức ngay
trong vùng điều kiện,
hoặc ngay trong vùng
chứa điều kiện

Chuyển công thức
đến ô khác ngoài
bảng
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D. KIỂM TRA
* Kiến thức:
Trình bày được cú pháp và hiểu rõ các thành phần, các đối số của hàm:
Not, And, Or, If, Sumif, Countif.
* Kỹ năng:
Ứng dụng được các hàm đã học, tính cụ thể số liệu trong bảng tính có
dạng như bảng mẫu đã học (hàm luận lý, hàm lồng ghép, hàm có điều kiện)
* Thái độ:
Không nản chí khi vận dụng các hàm lồng ghép phức tạp.
E. BÀI TẬP
Lập bảng điểm kết quả HK1 của lớp, dùng công thức (hàm) để xếp loại
kết quả học tập, tìm ra người đạt học bổng, có bao nhiêu người có ĐTB HK là
5,0; xếp vị thứ; tính điểm bình quân của lớp căn cứ theo điểm ĐTB HK của từng
HSSV
Tham khảo các bài tập ở phần bài tập Excel.
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HÀM TRONG EXCEL
Phần 6: HÀM THỐNG KÊ CÓ ĐIỀU KIỆN
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSV có khả năng:
Sử dụng được các hàm thống kê và thống kê có điều kiện
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Excel: 2 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
I. Hàm cơ sở dữ liệu (thống kê dữ liệu có điều kiện)
Hàm để tính toán, thống kê các bản ghi trong vùng CSDL thoả mãn các
điều kiện trong vùng tiêu chuẩn, sử dụng được các hàm này ta cần phải lập ra
CSDL và vùng tiêu chuẩn theo các yêu cầu của đề bài.
* Khái niệm vùng tiêu chuẩn
Vùng tiêu chuẩn là vùng có ít nhất hai dòng, trong đó dòng đầu tiên chứa
tiêu đề các dòng còn lại chứa điều kiện.
Vùng tiêu chuẩn hay còn được gọi là vùng điều kiện được dùng để tính
toán, xoá hay rút trích dữ liệu, …
Tiêu đề
Cấu trúc cơ bản một
ĐK
vùng tiêu chuẩn
1. Hàm tính tổng thoả mãn nhiều điều kiện
Cú pháp:
= dsum(VCSDL, n, VTC)
Tham số:
VCSDL: là địa chỉ của vùng cơ sở dữ liệu bao gồm cả dòng tiêu đề
VTC: là địa chỉ của vùng tiêu chuẩn
n:
Có thể là địa chỉ của ô chứa tên trường cần tính tổng
Hoặc số thứ tự của trường cần tính tổng trong VCSDL
Hoặc tên trường cần tính tổng (phải đặt trong cặp nháy kép)
Chức năng: Hàm cho kết quả là Tổng giá trị trong các ô trên cột n, thoả mãn
điều kiện của vùng tiêu chuẩn.
Cho ví dụ về bảng lương tháng sau (bảng 8.6-1):
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Phụ
Tạm
Thực
1 stt Tên NV P_ban N_công Hệ SL
Thưởng
cấp
ứng
lĩnh
2 1 Sỹ M
HC 21
1.86
200
500
150
3 2 Lê Văn T
150
500
KT 22
1.78
150
4 3 Hồng H
100
500
TV 20
1.92
150
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng

Biên soạn: Văn Sỹ Nghi

Microsoft Excel 2013

5 4
6 5
7 6

Khắc M
Thị N
Lan Thu

Hàm thống kê có điều kiện

Trang 68

HC 23
1.92
KT 21
2
TV 22
1.86
(Bảng 8.6-1)

175
160
160

500
500
500

150
150
150
L

Tính tổng toàn bộ thực lĩnh của các nhân viên ở phòng KT
1 P_ban
Cách làm như sau:
2 KT
 Lập vùng tiêu chuẩn như bảng bên.
 Đặt con trỏ vào ô bất kỳ (không thuộc vùng CSDL) sau đó gõ
công thức sau vào: = dsum(A1:I7, I1, L1:L2) ; n là địa chỉ ô chứa tên trường
Hoặc = dsum(A1:I7, 9, L1:L2) ;
n là số thứ tự của trường
Hoặc = dsum(A1:I7, “Thực lĩnh”, L1:L2) n là tên trường
 Nhấn Enter để xem kết quả
2. Hàm tìm giá trị lớn nhất thoả mãn nhiều điều kiện
Cú pháp:
= dmax(VCSDL, n, VTC)
Tham số:
VCSDL: là địa chỉ của vùng cơ sở dữ liệu bao gồm cả dòng tiêu đề
VTC: là địa chỉ của vùng tiêu chuẩn
n:
Có thể là địa chỉ của ô chứa tên trường cần tìm Max
Hoặc số thứ tự của trường cần tìm Max trong VCSDL
Hoặc tên trường cần tìm Max (phải đặt trong cặp nháy kép)
Chức năng: Hàm cho kết quả là giá trị lớn nhất trong các ô trên cột n, thoả mãn
điều kiện của vùng tiêu chuẩn.
Ví dụ: từ bảng 8.6-1, tìm phụ cấp lớn nhất của những người ở phòng KT
Làm tương tự ví dụ trên (bảng 8.6-1) nhưng thay vì gõ công thức trên gõ
công thức sau vào ô bất kỳ muốn hiển thị kết quả:
= dmax(A1:I7, F1, L1:L2)
Các trường hợp còn lại học viên tự thực hiện như hai ví dụ trên.
3. Hàm tìm giá trị nhỏ nhất thoả mãn nhiều điều kiện
Cú pháp: = dmin(VCSDL, n, VTC)
Tham số: tương tự như hàm dmax
Chức năng: Hàm cho kết quả là giá trị nhỏ nhất trong các ô trên cột n, thoả
mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn.
Ví dụ: từ bảng 8.6-1, tìm phụ cấp nhỏ nhất của những người ở phòng KT
Tương tự các ví dụ: (Trường hợp còn lại tự làm)
= dmin(A1:I7, F1, L1:L2)
4. Hàm tính trung bình cộng thoả mãn nhiều điều kiện
Cú pháp: = daverage(VCSDL, n, VTC)
Tham số:
VCSDL: là địa chỉ của vùng cơ sở dữ liệu bao gồm cả dòng tiêu đề
VTC: là địa chỉ của vùng tiêu chuẩn
n:
Có thể là địa chỉ của ô chứa tên trường cần tính trung bình
Hoặc số thứ tự của trường cần tính trung bình trong VCSDL
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng
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Hoặc tên trường cần tính trung bình (phải đặt trong cặp nháy kép)
Chức năng: Hàm cho kết quả là giá trị trung bình của các ô trên cột n, thoả mãn
điều kiện của vùng tiêu chuẩn.
Ví dụ: Tính bình quân thu nhập (bảng 8.6-1) của các nhân viên ở phòng KT
Các bước thực hiện:
 Lập vùng tiêu chuẩn (như ví dụ trên)
 Đặt con trỏ vào ô bất kỳ (không thuộc vùng CSDL) sau đó gõ công thức:
= daverage(A1:I7, I1, L1:L2)
n là địa chỉ ô chứa tên trường
Hoặc = daverage(A1:I7, 9, L1:L2)
n là số thứ tự của trường
Hoặc = daverage(A1:I7, “Thực lĩnh”, L1:L2)
n là tên trường
 Nhấn Enter để xem kết quả
5. Hàm đếm giá trị số thoả mãn nhiều điều kiện
Cú pháp: = dcount(VCSDL, n, VTC)
Tham số:
VCSDL: là địa chỉ của vùng cơ sở dữ liệu bao gồm cả dòng tiêu đề
VTC: là địa chỉ của vùng tiêu chuẩn
n:
Là địa chỉ ô chứa tên trường chứa dữ liệu kiểu số bất kỳ trong VCSDL
Hoặc STT của trường chứa dữ liệu kiểu số bất kỳ trong VCSDL
Hoặc tên trường kiểu số nào đó trong VCSDL (phải đặt trong cặp
nháy kép)
Chức năng: Hàm cho kết quả là số các ô chứa dữ liệu kiểu số trên cột n, thoả
mãn điều kiện của vùng tiêu chuẩn.
Ví dụ: Thống kê xem phòng KT (bảng 8.6-1) có bao nhiêu nhân viên (
đếm số nhân viên của phòng KT)
Các bước thực hiện:
 Lập vùng tiêu chuẩn ( như ví dụ trên)
 Đặt con trỏ vào ô bất kỳ (không thuộc vùng CSDL) sau đó gõ một trong các
công thức dưới vào:
= dcount(A1:I7, D1, L1:L2)
n là địa chỉ ô chứa tên trường
Hoặc = dcount(A1:I7, 9, L1:L2)
n là số thứ tự của trường
Hoặc = dcount(A1:I7, “Hệ SL”, L1:L2)
n là tên trường
 Nhấn Enter để xem kết quả
Chú ý: Trong ví dụ này ta đã lấy n là 3 giá trị trên ba trường khác nhau chứa dữ
liệu kiểu số.
6. Hàm đếm các toàn bộ các kiểu dữ liệu thoả mãn nhiều điều kiện
Cú pháp: = dcounta(VCSDL, n, VTC)
Tham số:
VCSDLl: là địa chỉ của vùng cơ sở dữ liệu bao gồm cả dòng tiêu đề
VTC: là địa chỉ của vùng tiêu chuẩn
n:
Là địa chỉ của một ô chứa tên trường bất kỳ trong VCSDL
Hoặc STT của một trường bất kỳ trong VCSDL
Hoặc tên trường bất kỳ trong VCSDL (phải đặt trong cặp nháy kép)
Chức năng: Hàm cho kết quả là số các ô trên cột n, thoả mãn điều kiện của
vùng tiêu chuẩn.
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II. Sắp xếp và lọc dữ liệu
1. Sắp xếp dữ liệu trong bảng tính
Trong công việc nhiều lúc ta cần sắp xếp dữ liệu trên các cột (như tên
hoặc lương, .. ) theo một trình tự nào đó, tăng dần hoặc giảm dần để thực hiện
điều đó chúng ta làm thao các bước sau:
- Bôi đen phần bảng tính cần sắp xếp
- Chọn Data \ Sort, xuất hiện hộp
thoại:
Sort by: chọn cột làm khoá sắp xếp
chính. Nếu chọn Ascending cột sẽ được sắp
xếp theo chiều tăng dần, nếu chọn
Descending cột sẽ được sắp xếp theo chiều
giảm dần.
Then by: cột làm khoá phụ thứ 1 (nếu có)
Then by: cột làm khoá phụ thứ 2 (nếu có)
Header row: Không sắp xếp tiêu đề
(hàng đầu tiên trong bảng)
No header row: Có sắp xếp tiêu đề
Microsoft Excel sẽ sắp xếp lần lượt theo khoá chính, sau đó theo khoá phụ thứ
nhất và cuối cùng là theo khoá phụ thứ hai.
2. Lọc dữ liệu tự động
Autofilter là tính năng lọc dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác, nhờ
vào thao tác này chúng ta có thể thống kê dữ liệu trong VCSDL theo điều kiện
nhất định nào đó phục vụ cho công việc của chúng ta.
* Sử dụng lọc tự động
dữ liệu bằng Autofilter
+ Kích chuột vào một ô bất kỳ
trong bảng tính
+ Chọn Data chọn Filter tiếp
đó chọn Autofilter (bảng 8.63)
Khi đó xuất hiện các mũi
tên hướng xuống trên mỗi cột
trong danh sách dữ liệu.

(Bảng 6.6-3)

* Xác định tiêu chuẩn lọc
Khi chúng ta nhấp mũi tên, một danh sách các tiêu chuẩn sẽ hiện ra, danh
sách này sẽ hiển thị các giá trị duy nhất trong một cột. Bằng cách nhấn chọn các
giá trị này chúng ta sẽ loại bỏ được các bản ghi không thoả mãn điều kiện lọc.
Ngoài các điều kiện đó ta có thể chọn các tiêu chuẩn sau:
All: Hiển lại toàn bộ các bản ghi
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng

Biên soạn: Văn Sỹ Nghi

Microsoft Excel 2013

Trang 71

Hàm thống kê có điều kiện

Top 10: Lọc số bản ghi thoả mãn điều kiện lớn nhất hay nhỏ nhất trong cột
lọc, thao tác như sau:
Sau khi chúng ta chọn Top 10 sẽ xuất hiện hộp thoại sau:

Chọn kiểu lọc
Top: Lọc theo giá trị lớn nhất
Bottom: Lọc theo giá trị nhỏ
nhất

Chọn số bản ghi
cần hiển thị

- Nhấn chọn Ok để xem kết quả
Chú ý:
Top 10 chỉ được áp dụng cho các trường ( cột) có dữ liệu kiểu số
Khi các bản ghi có giá trị như nhau trên cột lọc thì số bản ghi hiển thị có
thể vượt quá số bản ghi được chọn trong hộp thoại số 2
Custom: Lọc theo điều kiện phức ( có thể áp dụng cho mọi trường dữ liệu)
Khi chúng ta nhấn chọn Custom sẽ xuất hiện hộp thoại sau:

1

2

3

4

Trong vùng số 1 chọn toán tử logic, nhấn chọn hoặc nhập giá trị cần so
sánh vào vùng số 2
Nếu câu hỏi có thêm điều kiện kết hợp “và” hay “hoặc” thì chọn tương
ứng hộp chếch and hay or sau đó làm tương tự vùng số 1 và 2 cho vùng số 3 và
số 4.
Nhấn chọn OK để xem kết quả.
Chú ý: Huỷ bỏ thao tác lọc tự động vào Data chọn Filter sau đó chọn lại
Autofilter
3. Rút trích dữ liệu
Mục đích của phần này ta dùng một chức năng khác của Microsoft Excel
để thực hiện việc sao chép một hay một số bản ghi trong vùng CSDL thoả mãn
các điều kiện trong vùng điều kiện ra một vùng khác.
Cách làm:
B1. Thiết lập vùng điều kiện ( vùng tiêu chuẩn)
B2. Đưa con trỏ vào vùng CSDL (bảng tính)
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B3. Chọn Data chọn Filter sau đó chọn Advanced Filter sau lệnh này
xuất hiện hộp thoại như hình dưới:
Trong khung Action của hộp thoại Advanced Filter chọn Copy to
another location, xem chú thích trong hình sau:
Chọn Copy to another
location để rút trích dữ
thoả điều kiện liệu ra
vùng khác

Lấy địa chỉ
vùng CSDL

Lấy địa chỉ vùng tiêu
chuẩn ( vùng điều
kiện)

Chọn địa chỉ ô đầu
tiên của vùng đích sẽ
chứa dữ liệu được
rút trích.

Cuối cùng sau khi đã hoàn tất 4 lựa chọn trên chúng ta chỉ cần nhấn chọn
OK, để xem kết quả.
4. Tính tổng phụ (tổng theo từng thành phần)
Có những trường hợp ta cần thống kê theo từng thành phần ví dụ thống kê
theo từng mặt hàng hay thống kê theo từng phòng ban,… để thực hiện chúng ta
có thể làm theo các bước sau:
Bước 1: Sắp xếp trường làm cơ sở để xét điều kiện tính tổng (sử dụng lệnh Sort)
Bước 2: Chọn Data \ Subtotals… khi đó xuất hiện hộp thoại:
Chọn trường vừa sắp
xếp ở trên

Chọn hàm cần
dùng để thống kê
Tích chọn trường
cần tính toán

Nhấn OK để chấp
nhận thao tác

Huỷ bỏ
thao tác
thống kê

Sau khi chọn trường sắp xếp trong mục At each change in, chọn hàm
thống kê trong mục Use function và tích chọn các trường cần thống kê trong lựa
chọn Add subtotal to thì nhấn chọn OK khi đó chúng ta sẽ nhận được một bảng
thống kê có dạng như sau (bảng 8.6-4):
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Bảng 6.6-4

Chú ý: Trong ví dụ trên chúng ta đang thống kê trung bình, lương ngày,
thưởng, thu nhập của từng phòng ban giá trị đó được thể hiện trong các ô mầu sám
- Nếu chỉ muốn xem tổng quát kết quả thống kê thì kích chuột vào nút có dấu
(-) phía bên phải của VCSDL chúng ta sẽ nhận được bảng có dạng như hình
sau:

Nếu muốn xem chi tiết chỉ cần kích vào các dấu (+)
Chú ý: Nếu muốn huỷ bỏ thao tác thống kê: Vào Data chọn Subtotals sau
đó chọn Remove all
PHẦN II: NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Yêu cầu:
Tạo bảng như bảng 8.6-1 và vận dụng công thức/hàm tính:
-Tính tổng toàn bộ thực lĩnh của các nhân viên ở phòng KT
-Tìm (giá trị) phụ cấp lớn nhất của những người ở phòng KT
-Tìm (giá trị) phụ cấp nhỏ nhất của những người ở phòng KT
-Tính bình quân thu nhập của các nhân viên ở phòng KT
-Thống kê xem phòng KT có bao nhiêu nhân viên (đếm số nhân viên của
phòng KT)
(có thể thay phòng KT bằng phòng khác như HC,…)
- Sắp xếp dữ liệu trong bảng tính theo các cột P_ban, N_công
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng

Biên soạn: Văn Sỹ Nghi

Microsoft Excel 2013

Trang 74

Hàm thống kê có điều kiện

- Thao tác lọc dữ liệu tự động.
2. Thực hành
CÁC BƯỚC CÔNG
CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC,
VIỆC
KỸ THUẬT
B1: tạo bảng theo mẫu Như bài tập thực hành trước
(bảng 8.6-1)
B2: tính tổng toàn bộ = dsum(A1:I7, I1, L1:L2)
thực lĩnh của các nhân hoặc = dsum(A1:I7, 9, L1:L2)
viên ở phòng KT
hoặc = dsum(A1:I7, “Thực lĩnh”,
L1:L2)
B3: Tìm (giá trị) phụ = dmax(A1:I7, F1, L1:L2)
cấp lớn nhất của
những người ở phòng Tương tự cho hàm
KT
= dmin(A1:I7, F1, L1:L2)
= daverage(A1:I7, I1, L1:L2)
B4: Tính bình quân
thu nhập của các nhân hoặc = daverage(A1:I7, 9, L1:L2)
viên ở phòng KT
hoặc = daverage(A1:I7, “Thực
lĩnh”, L1:L2).
B5: Thống kê xem
= dcount(A1:I7, D1, L1:L2)
phòng KT có bao
nhiêu nhân viên (đếm hoặc = dcount(A1:I7, 9, L1:L2)
số nhân viên của
hoặc = dcount(A1:I7, “Hệ SL”,
phòng KT)
L1:L2)
B6: Sắp xếp dữ liệu
Chọn Data \ Sort
trong bảng tính theo
Chọn cột P-ban, enter
các cột P_ban,
Tương tự cho sắp xếp N_công
N_công
B7: Thao tác lọc dữ
Chọn Data chọn Filter tiếp đó chọn
liệu tự động.
Autofilter chọn số liệu tương ứng
B8: lưu tập tin
Ctrl+S
Đặt tên file <bai tap 8.6>
3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT
HIỆN TƯỢNG
NGUYÊN NHÂN

1

Không sắp xếp lại được
theo quy luật ban đầu

2

Sau khi nhập công thức
xong, nhấn enter cho
thông báo lỗi
“Microsoft Office Excel
cannot calculate a
formula….”
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THIẾT BỊ ,
DỤNG CỤ
Office excel
n là tên
trường, dùng
dấu nháy kép

KHẮC PHỤC

Cần chú ý trước khi
Dùng sort thành công
sort theo ý muốn,
theo ý muốn, nhưng
hoặc tạo cột mới mã
không biết quy luật sắp
hóa số thứ tự theo
xếp của bảng lúc ban đầu
bảng gốc ban đầu
Đặt công thức ngay
trong vùng điều kiện,
hoặc ngay trong vùng
chứa điều kiện

Chuyển công thức
đến ô khác ngoài
bảng
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D. KIỂM TRA
* Kiến thức:
Trình bày được cú pháp và hiểu rõ các thành phần, các đối số của hàm:
dmin, dmax, dsum, daverage, dcount, dcounta, Sort, Autofilter; hiểu được các
tính năng của lọc-sắp xếp dữ liệu.
* Kỹ năng:
Ứng dụng được các hàm đã học, thực hiện các thao tác tính cụ thể số liệu
trong bảng tính có dạng bảng như bảng mẫu đã học.
* Thái độ:
Không nản chí khi vận dụng các hàm lồng ghép nhau.
E. BÀI TẬP
Tạo danh sách lớp có các cột: họ, tên, năm sinh, xếp loại học tập, học
bổng, khen thưởng phong trào, đối tượng chính sách,…hãy thực hiện:
1. Sắp xếp dữ liệu trong bảng tính theo tên; theo xếp loại học tập,…
2. Lọc dữ liệu tự động theo đối tượng chính sách,…
3. Rút trích dữ liệu theo xếp loại học tập
4. Tính tổng phụ (tổng theo từng thành phần) theo học bổng.
Xem các bài tập tổng hợp phần Excel
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HÀM TRONG EXCEL
Phần 7: HÀM TÌM KIẾM VÀ THAM SỐ
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSV có khả năng:
- Sử dụng được các hàm tìm kiếm.
- Thực hiện được các hàm lồng ghép nhau có liên quan đến hàm tìm kiếm
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Excel: 2 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
1. Hàm dò tìm, tham chiếu theo cột (Vlookup)
Cú pháp = Vlookup(x, bảng dò tìm, n, m)
Bảng dò tìm: còn được gọi là bảng tham chiếu.
Tham số:
K
L
x: là giá trị mang dò tìm
Khu
bảng dò tìm: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham 2
vực
ưu tiên
chiếu không bao gồm phần tiêu đề.
Trong bảng dò tìm cột đầu tiên thường là cột dò 3 KV1
1.5
tìm ( cột tham chiếu)
4 KV2
1
n: là số nguyên dương chỉ số thứ tự của cột 5 KV3
0.5
tham chiếu trong bảng dò tìm ( cột mà hàm sẽ dóng
sang để lấy giá trị khi tìm được giá trị x trên cột dò tìm)
m: Kiểu dò tìm
Nếu m = 0 thì giá trị trên cột dò tìm không cần phải sắp xếp
Nếu m = 1 thì trong bảng dò tìm, cột dò tìm phải được sắp xếp theo trật tự
tăng dần ( Ascending)
Chức năng: Hàm tìm giá trị x trong cột dò tìm của bảng tham chiếu,
nếu tìm được thì tham chiếu sang cột thứ n của bảng dò tìm để lấy giá trị.
Cho ví dụ sau: Cho bảng kết quả thi như sau, hãy điền điểm ưu tiên cho các TS
dựa vào các bảng quy định điểm ưu tiên bên dưới.
A
1

B

C

D

E

2

Bảng tổng kết điểm thi/ điểm xét tuyển
Tên SV
Khu vực Khoa Toán

Hoá

3
4
5
6
7
8

Lan Anh
Xuân Minh
Hoàng Dũng
Thanh Hoà
Anh Thơ
Mỹ Lệ

6
8
4
9
7
8

KV1
KV3
KV1
KV2
KV3
KV2
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QTKD
CNTT
SPA
CNTT
QTKD
QTKD

4
8
9
5
7
8

F

G

Lý

ưu tiên

H
Tổng

8
9
6
7
8
7
Biên soạn: Văn Sỹ Nghi

Microsoft Excel 2013

Hàm tìm kiếm và tham số

Trang 78

Để điền được điểm ưu tiên cho các thí sinh ta sử dụng hàm Vlookup như sau:
Đặt con trỏ vào ô G3 sau đó gõ vào công thức: = Vlookup(B3; $K$3:$L$5; 2; 0)
Các ô còn lại trong cột ưu tiên ta chỉ việc sao chép công thức là được.
2. Hàm dò tìm, tham chiếu theo dòng (Hlookup)
Cú pháp = Hlookup(x, bảng dò tìm, n, m)
Bảng dò tìm: còn được gọi là bảng tham chiếu
Tham số:
x: là giá trị mang dò tìm
bảng dò tìm: là địa chỉ tuyệt đối của bảng tham chiếu không bao gồm
phần tiêu đề.
Trong bảng dò tìm dòng đầu tiên thường là dòng dò tìm ( dòng tham
chiếu)
n: là số nguyên dương chỉ số thứ tự của dòng tham chiếu trong bảng dò
tìm (dòng mà hàm sẽ dóng xuống để lấy giá trị khi tìm được giá trị x trên dòng
dò tìm)
m: kiểu dò tìm
Nếu m = 0 thì giá trị trên dòng dò tìm không cần phải sắp xếp
Nếu m = 1 thì trong bảng dò tìm, dòng dò tìm phải được sắp xếp theo trật
tự tăng dần ( Ascending)
Chức năng: Hàm tìm giá trị x trong dòng dò tìm của bảng tham chiếu, nếu
tìm được thì dóng sang dòng thứ n của bảng dò tìm để lấy giá trị.
Ví dụ về một số cách viết hàm tìm kiếm khi được lồng các hàm Left, right…
= Hlookup( left(st, m), bảng dò tìm, cột lấy giá trị, kiểu tìm)
hoặc Hlookup(left(st, m1), bảng dò tìm, right(st, m2), kiểu tìm)
Hlookup(left(st, m1), bảng dò tìm, if(lồng), kiểu tìm)
…
PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Yêu cầu:
a. Lập bảng như bảng mẫu dưới đây:
A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

THỂ
LOẠI

LOẠI

ĐƠN
GIÁ

TIỀN
TRẢ

SỔ CHO THUÊ BĂNG VIDEO

1
STT

TÊN
KHÁCH

MÃ
KHÁCH

NGÀY
THUÊ

NGÀY
TRẢ

3

1

Châu

CA1TB

09/05/2007

11/05/2007

4

2

Hồng

NB2SL

08/05/2007

09/05/2007

5

3

Hùng

HB9SB

10/05/2007

13/05/2007

6

4

Liễu

VB7TB

11/05/2007

12/05/2007

7

5

Mai

TA2SL

10/05/2007

12/05/2007

8

6

Thuý

CA4SB

11/05/2007

13/05/2007

9

7

Vân

NA5TL

20/05/2007

22/05/2007

2
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MÃ
C
N
T
H
V

B

C

D

BẢNG GIÁ
THỂ LOẠI BĂNG GỐC
Cải lương
2500
Ca nhạc
3000
Tình cảm
2000
Hình sự
2500
Võ thuật
3000

BĂNG SAO
2000
3000
1500
2000
2500

Yêu cầu vận dụng công thức tính:
1. SN thuê = Ngày trả - Ngày thuê
2. Điền cột thể loại lấy từ bảng tham chiếu và căn cứ theo ký tự đầu của Mã khách
3. Loại căn cứ theo mã ký tự cuối của Mã khách, biết L là Phim lẻ, còn B là Phim bộ
4. Đơn giá căn cứ theo Mã khách và bảng giá.
Nếu ký tự thứ 2 của Mã khách là A thì là băng có phiên bản gốc, B là băng sao
5. Tiền trả= Số băng thuê * Số ngày thuê * Đơn giá
(Số băng thuê là ký tự thứ 3 của mã khách)
b. Tạo số liệu như bảng mẫu dưới đây:
A

B

C

1

D

E

F

G

H

HOÁ ĐƠN MUA VÀNG VÀ NGOẠI TỆ
16-05-11
HỆ
ĐƠN
SỐ
NGÀY
SỐ
ĐƠN GIÁ
VỊ
LưỢNG
MUA
GIẢM (1000VNĐ)
TÍNH
GIÁ

I

J

THUẾ
XUẤT

Th Tiền
(1000VNĐ)

Ngày khai trương

2
MÃ
HÀNG

TÊN
HÀNG

3

STT

4

1

V18-1003

Vàng

1003

10-05-11

Lợng

0

3500

2%

3.580.710,0

5

2

V96-2105

Vàng

2105

16-05-11

Lợng

0

4500

2%

9.661.950,0

6

3

V99-1025

17-05-11

7

4

US-1450

13-05-11

8

5

FR-5500

14-05-11

9

6

DM-3000

15-05-11

10

7

V18-3502

16-05-11

11

8

US-2450

17-05-11

12

9

V99-3052

11-05-11

13

10

V96-5503

19-05-11

Bảng tham chiếu như sau:
15
16
17
18
19

C
D
E
F
Bảng Đơn giá vàng (1000VNĐ)
Đơn
Vàng
giá
V99

4810

V96
V18

4500
3500
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G
H
I
J
Bảng Đơn giá ngoại tệ (1000VNĐ)
Mã
US
FR
DM
NT
Đôla
Quan
Tên
Mác Đức
Mỹ
Pháp
hàng
Đơn
14,75
2,5
8,4
giá
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Vận dụng công thức để tính:
1. Tên hàng: Nếu ký tự đầu của Mã hàng là "V" thì tên hàng là "Vàng",
ngợc lại thì dựa vào 2 ký tự đầu của Mã hàng và dò tìm trong bảng Đơn giá
ngoại tệ
2. Số lượng là các ký tự sau dấu "-" trong Mã hàng
3. Hệ số giảm giá: Nếu 3 ký tự đầu của Mã hàng là "V18" và mua vào ngày
khai trương
Thì giảm 1%, ngợc lại không có giảm giá
4. Đơn giá: Nếu Tên hàng là "Vàng" thì dựa vào Bảng Đơn giá vàng,
còn lại dựa vào Bảng Đơn giá ngoại tệ
5. Thuế xuất: Nếu Tên hàng là "Vàng" thì tính 2%, nếu tên hàng là "Đôla Mỹ"
thì tính 1%
còn lại thì là 0%
6. Thành tiền = Số lợng * Đơn giá * Hệ số giảm giá * (1+ Thuế xuất)
2. Thực hành
a/ Tại Sheet1 (trên bảng tính excel mới mở ra)
CÁC BƯỚC
CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC, KỸ
THIẾT BỊ ,
CÔNG VIỆC
THUẬT
DỤNG CỤ
B1: tạo bảng tại
Theo mẫu
Office excel
sheet1
B2: tính SN thuê = Tại F3 nhập: =E3-D3
Ngày trả - Ngày
thuê
B3: Điền cột thể
=VLOOKUP(LEFT(C3);$A$12:$D$17;2;0)
loại
B4: tính Loại
=IF(RIGHT(C3)="b";"bo";"le")
B5: tính Đơn giá
=VLOOKUP(LEFT(C3);$A$13:$D$17;IF(
MID(C3;2;1)="a";3;4);0)
B6: tính Tiền trả
=MID(C3;3;1)*I3*F3
B7: lưu file
Ctrl+S
Tên file <bai tap 8.7>
Tại Sheet1
b/ Tại Sheet2:
CÁC BƯỚC
CÔNG VIỆC
B1: tạo bảng tại
sheet2
B2: tìm Tên hàng
B3: tính số lượng

CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC, KỸ
THUẬT
Theo mẫu

THIẾT BỊ ,
DỤNG CỤ
Office excel

Tại C4 nhập:
=IF(LEFT(B4)="v";$C$16;HLOOKUP(LE
FT(B4;2);$G$16:$J$18;2;0))
=VALUE(RIGHT(B4;4))
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B4: tính Hệ số
giảm giá
B5: tính Đơn giá

=IF(AND((LEFT(B4;3)="v18");(E4=$F$2)) Cần tính hệ
;"1%";0)
số giảm giá
=IF(LEFT(B4)="v";VLOOKUP(LEFT(B4;
3);$C$17:$D$19;2;0);HLOOKUP(LEFT(B
4;2);$G$16:$J$18;3;0))
B6: tính Thuế xuất =IF(C4=$C$4;"2%";IF(C4=$C$7;"1%";"0")
)
B7: tính Thành tiền =D4*H4*(1-G4)*(1+I4)
B8: lưu file
Ctrl+s
Tại Sheet2
3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT

HIỆN TƯỢNG

1

Sau khi nhập công thức
xong, nhấn enter có
thông báo lỗi “the
formula you type….”

2

Sau khi nhập công thức
xong, nhấn enter cho
thông báo lỗi:
“microsoft office excel
found on error in the
formula ….”

NGUYÊN NHÂN

KHẮC PHỤC

Thay dấu phân cách
trong công thức từ
Định dạng dấu phân cách
dấu chấm phảy (;)
cho công thức chưa đúng
thành dấu phảy (,)
hoặc ngược lại
Thiếu dấu nháy rào
chuỗi trong hàm

Kiểm tra dấu nháy
rào chuỗi trong công
thức

D. KIỂM TRA
* Kiến thức:
Trình bày được cú pháp và hiểu rõ các thành phần, các đối số của hàm:
tham chiếu theo cột Vlookup(x, bảng dò tìm, n, m); tham chiếu theo dòng
Hlookup(x, bảng dò tìm, n, m).
* Kỹ năng:
Ứng dụng được các hàm đã học, thực hiện các thao tác tính cụ thể số liệu
trong bảng tính có dạng bảng như bảng mẫu đã học.
* Thái độ:
Không nản chí khi vận dụng các hàm lồng ghép nhau.
E. BÀI TẬP: cho các bảng số liệu dưới đây
MS-KH

NGÀY
VAY

MN12KD
MX24CH
MK12SD
MN60KD

19/07/2001
10/07/2001
05/06/2000
06/03/2001

DIỆN
VAY

ĐƠN
VỊ
TÍNH
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MỤC
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VAY
(THÁNG)

LÃI
XUẤT
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TRẢ
ĐẦU
TIÊN

300000
5.000.000
5.000.000
310000
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MK24KD 29/10/2000
MX12SD 29/01/2001
MN12SD 14/04/2001
MN60KD 26/12/2000
MX36CH 18/12/2000
MK24SD 30/01/2001
MN36KD 03/02/2001

Bảng phụ 1
MSDIỆN VAY
KH
MN
MX
MK

Mua nhà
Mua xe
Mua đồ gia
dụng
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7.000.000
360000
350000
3000000
7.000.000
542000
850000

Bảng phụ 2
MS-KH

KD

MỤC
ĐÍCH

Kinh
doanh

SD

CH

Sử dụng

Chạy
hàng

Yêu cầu tính:
1. Cột Diện vay sử dụng Bảng phụ 1 và dựa vào 2 ký tự đầu của MS-KH
2. Cột Đơn vị tính: Nếu Số vay nhỏ hơn 100000 thì đơn vị tính là "Chỉ",
còn lại đơn vị tính là "Đồng"
3. Cột Mục đích sử dụng Bảng phụ 2 và dựa vào 2 ký tự cuối của MS-KH
4. Cột Thời hạn vay lấy ký tự thứ 3 và thứ 4 trong MS-KH
5. Cột Lãi xuất: (nếu mua nhà lãi suất 1%, mua xe lãi suất 3%, còn lại 2%)
6. Cột Ngày trả đầu tiên = (Số vay/Thời hạn+Số vay*lãi xuất)
và được làm tròn đến 0 số lẻ
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BÀI 9: ĐỒ THỊ VÀ IN ẤN
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSV có khả năng:
- Tạo được đồ thị dựa trên số liệu đã có trên bảng tính
- Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài Microsoft Office Excel: 2 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Máy in (1 bộ), giấy in A4: số lượng tờ bằng sĩ số lớp
- Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
1. Giới thiệu đồ thị trong Excel
Đồ thị giúp trình bày các số liệu khô khan bằng việc vẽ thành các hình ảnh
trực quan, dễ hiểu. Đồ thị được liên kết với dữ liệu của nó trong bảng tính, do đó
khi thay đổi dữ liệu của nó trong bảng tính thì lập tức đồ thị sẽ thay đổi tương
ứng theo. Trong Excel 2003 việc vẽ đồ thị chưa bao giờ dễ dàng và đẹp như bây
giờ. Excel có rất nhiều kiểu đồ thị khác nhau phục vụ cho nhiều mục đích khác
nhau của rất nhiều loại đối tượng sử dụng bảng tính, chúng ta sẽ cùng nhau
khám phá thế giới đồ thị của Excel trong bài học này

SỐ LƯỢNG

BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ HSSV
QUA CÁC NĂM HỌC
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

420

400
350
300

320 340

400
350
300

khoa điện
khoa cơ khí
khoa CNTP

2001

2002

2003

NĂM HỌ C

2. Các bước vẽ và tùy biến đồ thị
Phần này trình bày các bước vẽ đồ thị từ một bảng số liệu ví dụ cho trước và
tùy biến một số tùy chọn của đồ thị. Bảng bên dưới là số liệu mô tả kết quả
nghiên cứu về sự thỏa mãn của các nhóm khách hàng phân theo độ tuổi. Nếu
chúng ta dùng bảng kết quả này để báo cáo cũng không có vấn đề gì, tuy nhiên
báo cáo sẽ sinh động và thuyết phục hơn nếu chúng ta biến các con số này thành
đồ thị để kết quả nghiên cứu được nhìn thấy một cách trực quan hơn.
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Hình 9.2: Bảng số liệu nghiên cứu
Thực hành theo các bước sau:
Bước 1: Chọn vùng dữ liệu A3:D9, chọn luôn các nhãn của các cột.
Bước 2: Vào Insert | Charts.
Ví dụ chúng ta chọn nhóm Column | Clustered Column

Hình 9.3: Chọn kiểu đồ thị
Bước 3: Xong bước 2 là chúng ta đã có ngay một đồ thị dạng cột như
hình trên. Tuy nhiên, chúng ta có thể thay đổi các bố trí của các thành phần trên
đồ thị bằng cách: Chọn đồ thị | Chart Tools | Design | Chart Layout | chọn cách
bố trí thích hợp.
Ví dụ ta chọn kiểu Layout 3 trong Chart Layout
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Hình 9.4: Lựa chọn Layout
Bước 4: Chúng ta có thể thay đồi cách thức hiển thị các nhóm số liệu trên
trục hoành bằng cách đảo các chuỗi số liệu từ dòng thành cột và ngược lại: Chart
Tools | Design | Data | Switch Row/Column. Chúng ta thực hiện lệnh này khi
các đồ thị ở bước trên chưa hiển thị đúng như mong muốn. Ví dụ chúng ta muốn
nhóm các nhóm tuổi lại để dễ so sánh các nhóm tuổi với nhau.

Hình 9.5: Đảo dòng/cột
Bước 5: Chúng ta có thể đổi sang kiểu đồ thị khác bằng cách vào: Chart
Tools | Design | Type | Change Chart Type. Hộp thoại Insert Chart sẽ liệt kê toàn
bộ các kiểu đồ thị hiện có của Excel tha hồ cho bạn lựa chọn.
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Hình 9.6: Hộp thoại Insert Chart và chọn kiểu đồ thị khác
Bước 6: Ngoài ra, chúng ta có thể chọn lại tông màu cho đồ thị bằng cách
chọn Chart Tools | Design | Chart Styles | chọn More ()
3. Nhận biết các thành phần trên đồ thị
Các thành phần thông dụng
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Hình 9.8: Các thành phần trên đồ thị
1) Chart title: Tiêu đề chính của đồ thị.
2) Chart area: Là toàn bộ đồ thị chứa các thành phần khác trong đồ thị .
3) Plot area: Vùng chứa đồ thị và các bảng số liệu của đồ thị
4) Data label: Biểu diễn các số liệu cụ thể kèm theo trên đồ thị
5) Legend: Các chú thích, giúp ta biết được thành phần nào trong đồ thị biểu
diễn cho chuổi số liệu nào.
6) Horizontal gridlines: Các dường lưới ngang.
7) Horizontal axis: Trục nằm ngang (trục hoành) của đồ thị.
8) Data table: Thay vì dùng “Data label” ta có thể dùng “Data table” ngay
bên dưới hình vẽ, là bảng số liệu để vẽ đồ thị.
9) Horizontal axis title: Tiêu đề trục hoành của đồ thị, xác định kiểu dữ liệu
trình diễn trên trục hoành.
10) Vertical gridlines: Các đường lưới dọc.
11) Vertical axis: Trục dọc (trục tung) của đồ thị.
12) Vertical axis title: Tiêu đề trục tung của đồ thị, xác định kiểu dữ liệu
trình diễn trên trục tung.
Một số thành phần chỉ có trong đồ thị 3-D
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Hình 9.9: Đồ thị 3-D, các thành phần bổ sung
Back wall: Màu/ hình hền phía sau đồ thị

Side wall:Màu/ hình nền ở các cạnh bên của đồ thị

Floor: Màu/ hình nền bên dưới đồ thị

Column depth: Độ sâu của các thành phần biểu diễn chuỗi số
liệu dưới dạng 3-D
4. Các thao tác với đồ thị
Chọn thành phần trên đồ thị

Cách dễ nhất là dùng chuột nhấp lên thành phần cần chọn,
thành phần được chọn sẽ có 4 hoặc 8 nút xuất hiện bao quanh.

Khi đồ thị đã được chọn, chúng ta có thể dùng các phím mũi
tên ← ↑ → ↓ để di chuyển đến các thành phần trong đồ thị.

Ngoài ra, chúng ta có thể chọn các thành phần tại Chart
Tools | Format | Current Selection
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Hình 9.10: Chọn thành phần trên đồ thị
Di chuyển đồ thị

Đồ thị là Embedded Chart, nhấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart
Area để chọn đồ thị di chuyễn, khi đó đầu con trỏ chuột có thêm ký hiệu
mũi tên 4 chiều.

Giữ trái chuột và di chuyển đồ thị đến nơi khác.
Thay đổi kích thước đồ thị

Đồ thị là Embedded Chart, hhấp trái chuột lên đồ thị vùng Chart Area để
chọn đồ thị cần thay đổi kích thước, khi đó xung quanh đồ thị xuất hiện 8
nút nắm.

Di chuyển chuột vào các nút này, giữ trái chuột và kéo hướng vô tâm đồ
thị để thu nhỏ và hướng ra ngoài để phóng to.
Sao chép đồ thị

Chọn đồ thị, dùng tổ hợp phím <Ctrl+C> để chép đồ thị vào bộ nhớ, rồi di
chuyển đến một ô nào đó trong bảng tính và nhấn <Ctrl+V> để dán đồ thị
vào.
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Hình 1.11: Ký hiệu trỏ chuột khi di chuyển hay phóng to/thu nhỏ, sao chép ĐT
Xóa đồ thị

Chọn đồ thị sau đó nhấn phím Delete để xóa đồ thị. Để xóa Chart Sheet,
trước tiên hãy chọn Chart Sheet, sau đó nhấp phải chuột và chọn Delete từ
thực đơn ngữ cảnh.
Thêm các thành phần của đồ thị

Chọn đồ thị | vào Chart Tools | Design | ChartLayouts. Sử dụng các
nhóm lệnh tạo các thành phần tương ứng trên đồ thị được thiết kế sẵn
như tựa đề, chú thích, các nhãn, đường lưới,…
Sắp xếp và xóa các thành phần của đồ thị

Một số thành phần trong đồ thị có thể di chuyển được như tựa đề, chú
thích, nhãn. Muốn di chuyển thành phần nào trước tiên hãy dùng chuột
chọn nó, sau đó nhấp và giữ trái tại cạnh của thành phần và kéo đến vị trí
mới trong đồ thị.

Ngoài ra có thể vào Chart Tools | Layout | chọn từ các danh sách thiết kế
sẵn.

Để xóa thành phần nào, chúng ta chỉ cần dùng chuột chọn thành phần đó
và nhấn phím Delete.

Hình 9.12: Các thành phần trên đồ thị
In đồ thị
 In đồ thị cũng giống như in các đối tượng khác của Excel lưu ý Print
Preview trước khi in để đảm bảo trang in được trọn vẹn nội dung.
 Nếu chúng ta muốn in đồ thị thành một trang riêng thì hãy chọn đồ thị và
nhấp nút Print để in, khi đó Excel chỉ ra lệnh in đồ thị mà ta đang chọn
5. Hiệu chỉnh và định dạng đồ thị
Việc hiệu chỉnh và định dạng các thành phần trên đồ thị ta có thể dùng Ribbon
hay dùng các hộp thoại. Cách dễ thực hiện nhất là nhấp phải chuột lên thành
phần cần định dạng và chọn Format … hay nhấn <Ctrl+1>. Sau đây là minh
họa hiệu chỉnh và định dạng một số thành phần của đồ thị.
Hiệu chỉnh Chart Area
Giáo trình MĐ Tin học văn phòng

Biên soạn: Văn Sỹ Nghi

Microsoft Excel 2013


Trang 91

Đồ thị và in ấn trong Excel

Chúng ta có thể hiệu chỉnh màu sắc, hiệu ứng, đường kẽ, khung, đổ
bóng… cho Chart Area bằnh cách: chọn Chart Area | nhấp phải chuột
| chọn Format Chart Area…

Hình 9.13: Định dạng Chart Area



Ngoài ra chúng ta có thể vào Chart Tools | Format | nhóm Shape
Styles có cung cấp rất nhiều mẫu định dạng dựng sẵn rất đẹp.
Ta có thể phục hồi tình trạng ban đầu cho các thành phần của đồ thị đã
được định dạng bằng cách chọn thành phần | nhấp phải chuột | Reset to
Match Style.

Ghi chú:
o Fill: Nhóm lệnh liên quan đến tô nền cho thành phần đang chọn
o Border Color: Nhóm lệnh liên quan đến kẻ khung và màu sắc của thành
phần đang chọn
o Border Styles:Các kiểu đường két kẻ khung của thành phần đang chọn.
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o Shadow: Liên quan đến việc đổ bóng cho thành phần đang chọn
o 3-D Format: Tạo hiệu ứng 3-D cho thành phần đang chọn.

Hình 9.14: Định dạng bằng Ribbon
Hiệu chỉnh Flot Area

Chọn Plot Area | Chart Tools | Format | Shape Styles | chọn kiểu định
dạng



Hình 9.15: Định dạng Plot Area
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Muốn phóng to/ thu nhỏ Plot Area | nhấp chuột trái vào các nút bao quan
Plot Area và kéo hướng vô Plot Area để thu nhỏ và hướng ra ngoài Plot
Area để phóng to.
Hiệu chỉnh tiêu đề đồ thị, chú thích, tiêu đề trục hoành và trục tung,…
Tùy theo kiểu đồ thị đang xử lý mà Excel cho phép chúng ta hiệu chỉnh các loại
tiêu đề của kiểu đồ thị đó.
 Để thêm tiêu đề chính cho đồ thị vào: Chart Tools | Layout | Labels | Chart
Title | lựa chọn kiểu từ danh sách
 Để thêm tiêu đề cho trục hoành (hay trục tung) vào Chart Tools | Layout |
Labels | Axis Titles | lựa chọn kiểu từ danh sách
 Để thêm chú thích vào Chart Tools | Layout | Labels | Legend | lựa chọn
kiểu từ danh sách
 Để thêm nhãn dữ liệu vào Chart Tools | Layout | Labels | Data Labels | lựa
chọn kiểu từ danh sách
 Để thêm bảng dữ liệu vào Chart Tools | Layout | Labels | Data Table | lựa
chọn kiểu từ danh sách.
 Ngoài ra chúng ta có thể chèn các Text Box vào đồ thị Chart Tools |
Layout | Insert | Text Box.


Hình 9.16: Hiệu chỉnh chú thích cho đồ thị từ hộp thoại Data Source
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Hiệu chỉnh đường lưới ngang và dọc
 Muốn thêm hay bỏ đường lưới trước tiên chúng ta chọn Plot Area, rồi vào
Chart Tools | Layout | Axes | Gridlines | chọn kiểu phù hợp từ danh sách.
 Để hiệu chỉnh màu sắc, kiểu của đường lưới nào thì chọn nó và vào Chart
Tools | Format | Shape Style | chọn kiểu và màu sắc theo nhu cầu.
Hiệu chỉnh các trục
Muốn hiệu chỉnh thông số cho trục trên đồ thị thì chúng ta hãy chọn trục |
nhấp phải chuột | chọn Format Axis… Sau đây là giải thích các thông số trong
hộp thoại Format Axis.
Value Axis
Hầu hết các đồ thị trình bày giá trị trên trục tung và phân nhóm trên trục
hoành. Các chúng ta nên chọn thử để biết rõ hơn công dụng của các tùy chọn.
· MinimumXác định giá trị nhỏ nhất trên trục (giá trị khởi đầu)
o Auto Để Excel tự xác định
o Fixed Qui định giá trị nhỏ nhất cho trục
· Maximum Xác định giá trị lớn nhất trên trục (giá trị kết thúc)
o Auto Để Excel tự xác định
o Fixed Qui định giá trị nhỏ nhất cho trục
· Major unit Xác định giá trị các khoảng chia chính trên trục.
o Auto Để Excel tự xác định
o Fixed Qui định giá trị nhỏ nhất cho trục
· Minor unit Xác định giá trị các khoảng chia phụ trên trục.
o Auto Để Excel tự xác định
o Fixed Qui định giá trị nhỏ nhất cho trục
· Values in reverse order Đảo thứ tự sắp xếp các giá trị trên trục
· Logarithmic scale Chuyển các giá trị trên trục sang hệ logarith với cơ số
do ta qui định tại Base (không thể dùng cho giá trị âm hay bằng 0)
· Display units Chọn đơn vị hiển thị trên trục.
· Show display units label on chart Cho hiển thị các nhãn đơn vị trên đồ
thị
· Major tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách chính
trên đồ thị.
o None Không sử dụng
o Inside Hiển thị phía bên trong trục
o Outside Hiển thị phía bên ngoài trục
o Cross Hiển thị cắt ngang trục
· Minor tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách phụ trên
đồ thị.
· Axis labels Xác định cách hiển thị các nhãn trên trục
o None Không sử dụng
o High Hiển thị phía bên phải trục
o Low Hiển thị phía bên trái trục
o Next to Axis Hiển thị kế bên trục (theo mặc định)
· Horizontal axis crosses Các lựa chọn qui định cách mà trục tung cắt trục
hoành (Đối với đồ thị 3-D đó chính là tùy chọn Floor crosses at)
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o Automatic Do Excel tự xác định.
o Axis value Xác định giá trị mà các trục sẽ giao nhau
o Maximum axis value Hai trục sẽ giao nhau tại giá trị lớn nhất trên trục (tung)
Category Axis
· Interval between tick marks Xác định sự thể hiện các nhóm theo khoảng chia
(có bao nhiêu nhóm trong một khoảng chia, thường là một nhóm).
· Interval between labels Xác định sự xuất hiện của nhãn theo khoảng chia
o Automatic Excel tự xác định (thường là 1)
o Specify interval unit Xác định nhãn sẽ xuất hiện sau bao nhiêu khoảng chia
trên trục.
· Categories in reverse order Các nhóm thể hiện theo thứ tự ngược lại
· Label distance from axis Xác định khoảng cách của nhãn so với trục
· Axis Type Xác định loại trục sử dụng như Automatic, Text axis hoặc Date axis
· Major tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách chính trên đồ
thị.
· Minor tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách phụ trên đồ thị.
· Axis labels Xác định cách hiển thị các nhãn trên trục
· Vertical axis crosses Các lựa chọn qui định cách mà trục tung cắt trục tung
o Automatic Do Excel tự xác định.
o At category number Xác định số nhóm mà tại đó các trục sẽ giao nhau
o At maximum category Hai trục sẽ giao nhau tại giá trị lớn nhất trên trục
· Position Axis Qui định cách hiển thị của các nhóm và nhãn trên trục (Dùng
cho đồ thị 2-D area, column, và line).
o On tick marks Hiện ngay ký hiệu phân cách
o Between tick marks Hiện giữa các ký hiệu phân cách
Time Scale Axis
· Minimum Xác định giá trị (ngày) nhỏ nhất trên trục (ngày bắt đầu)
· Maximum Xác định giá trị (ngày) lớn nhất trên trục(ngày kết thúc)
· Major unit Xác định khoảng chia chính trên trục (đơn vị là ngày, tháng hay
năm)
· Minor unit Xác định khoảng chia phụ trên trục (đơn vị là ngày, tháng hay
năm)
· Base Unit Xác định đơn vị tính cho trục
· Dates in reverse order Hiển thị theo thứ tự ngược lại trên trục
· Axis Type Xác định loại trục sử dụng như Automatic, Text axis hoặc Date axis
· Major tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách chính trên đồ
thị.
· Minor tick mark type Qui định cách hiển thị ký hiệu phân cách phụ trên đồ thị.
· Axis labels Xác định cách hiển thị các nhãn trên trục
· Vertical Axis crosses Các lựa chọn qui định cách trục tung giao với trục hoành
o Between dates Do Excel tự xác định
o At date Giao nhau tại ngày do chúng ta nhập vào
o At maximum date Giao nhau tại ngày lớn nhất (gần đây nhất) trên trục
· Position Axis Qui định cách hiển thị của các nhóm và nhãn trên trục (Dùng
cho đồ thị 2-D area, column, và line).
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o On tick marks Hiện ngay ký hiệu phân cách
o Between tick marks Hiện giữa các ký hiệu phân cách
6. Các thao tác với chuỗi số liệu trong đồ thị
Xóa bớt một chuỗi số liệu khỏi đồ thị

Chọn chuỗi số liệu trên đồ thị (Ví dụ: chọn đường cung)

Nhấn phím Delete trên bàn phím để xót chuỗi khỏi đồ thị

Hình 9.18: Minh họa xóa chuỗi đường cung khỏi đồ thị
Thêm chuỗi mới vào đồ thị
 Chọn đồ thị cần thêm chuỗi mới vào.
 Chart Tools | Design | Data | Select Data. Hộp thoại Select Data
Source xuất hiện.
 Nhấp nút Add, hộp thoại Edit Series xuất hiện
 Đặt tên cho chuỗi mới tại Series Name (bằng tham chiếu hoặc nhập
trực tiếp tên vào từ bàn phím) và chọn vùng dữ liệu tại Series Values
 Ngoài ra ta có thể thêm nhanh chuỗi mới vào đồ thị bằng cách chép
(Ctrl+C) dữ liệu của nó vào bộ nhớ, sau đó chọn đồ thị và dán
(Ctrl+V) vào đồ thị.

Hình 9.19: Minh họa thêm chuỗi dữ liệu của tháng 3/2008 vào đồ thị
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Thay đổi chuỗi số liệu
Cũng với ví dụ trên nhưng ta muốn chỉ vẽ cho 2 sản phẩm Giày và Dép

Chọn đồ thị cần chỉnh sửa

Chart Tools | Design | Data | Select Data. Hộp thoại Select Data
Source xuất hiện.

Chọn chuỗi cần chỉnh sửa, nhấp nút Edit, hộp thoại Edit Series xuất hiện

Chọn lại vùng dữ liệu mới tại Series Values. Làm tương tự cho các chuỗi
số liệu khác.

Hình 9.20: Minh họa thay đổi chuỗi số liệu
Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng hàm Series cho đồ thị.
Cú pháp như sau: = Series(series_name, category_labels, values, order, sizes)
Trong đó:

Series_name: (tùy chọn) tham chiếu đến ô chứa tên chuỗi, chúng ta có thể
nhập văn bản trực tiếp vào nhớ đặt trong cặp nháy kép.

Category_labels: (tùy chọn) tham chiếu đến vùng chứa các nhãn cho các
nhóm số liệu trên trục, nếu bỏ trống Excel tự đánh số các nhóm bắt đầu là
số 1. Có thể nhập trực tiếp các nhãn vào ngăn cách nhau bằng dấu phẩy và
đặt trong cặp ngoặc móc {}.

Values: (bắt buộc) tham chiếu đến vùng chứa số liệu của các chuỗi cần
vẽ.

Order: (bắt buộc) Là số nguyên qui định thứ tự vẽ của các chuỗi (nếu đồ
thị có nhiều hơn 1 chuỗi)

Sizes: (chỉ dùng cho đồ thị bong bóng – Bubble chart) Tham chiếu đến
vùng chứa dữ liệu về kích thước của bong bóng trong đồ thị kiểu Bubble
(sử dụng trong phân tích tài chính). Các giá trị có thể nhập trực tiếp ngăn
cách nhau bằng dấu phẩy và đặt trong cặp ngoặc móc {}.
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Hình 9.21: Minh họa hàm Series của chuỗi số liệu tháng 3/2008
Thêm đường xu hướng vào đồ thị
Khi vẽ các đồ thị với dữ liệu theo thời gian chúng ta thường vẽ thêm
đường xu hướng để biết được xu hướng trong tương lai của tập dữ liệu. Một tập
số liệu có thể có nhiều đường xu hướng tùy theo cách phân tích của chúng ta.
Để
thêm
đường
xu
hướng
chúng
ta
vào: | Chart
Tools | Layout | Analysis | Trendline | chọn kiểu đường xu hướng từ danh sách
hay vào More Trendline Options…

Hình 9.22: Minh họa thêm đường xu hướng vào đồ thị
7. Đồ thị cột
Đồ thị cột (Column chart) là dạng đồ thị cơ bản và dễ vẽ nhất của Excel. Dạng
đồ thị này được sử dụng rất phổ biến trong các báo cáo nên cũng được Microsoft
xếp ở vị trí đầu tiên trong danh sách các loại đồ thị.
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Đồ thị cột dùng rất tốt cho các trường hợp dữ liệu thu thập được phân bố
thành các loại và có quan hệ với nhau và chúng ta cần so sánh các loại dữ liệu
này với nhau một cách trực quan.
Đồ thị cột có các phân loại nhỏ như sau:
 Đồ thị cột dạng cụm (Clustered column) và đồ thị cột dạng cụm 3-D: dùng
để so sánh giá trị giữa các loại thành phần (categories).
 Đồ thị cột xếp chồng (Stacked column) và đồ thị cột xếp chồng 3-D: dùng
để minh họa mối quan hệ của các thành phần so với tổng thể, so sánh sự
đóng góp của mỗi giá trị thành phần trong tổng giá trị của các loại thành
phần. Khi đó trục tung thể hiện theo đơn vị tính của các thành phần.
 Đồ thị cột xếp chồng dạng 100% (100% Stacked column) và đồ thị xếp
chồng dạng 100% 3-D: Loại đồ thị này so sánh phần trăm của mỗi thành
phần so với tổng các thành phần. Khi đó trục tung thể hiện dạng phần trăm.
 Đồ thị cột 3-D: dùng khi chúng ta muốn so sánh dữ liệu giữa các loại thành
phần (categories) và giữa các chuỗi số liệu (series).
 Đồ thị dạng Cylinder, cone, và pyramid: tương tự như các kiểu nêu trên
nhưng hình dạng thể hiện là hình trụ (Cylinder), hình nón (cone), và hình
tháp (pyramid).
Đồ thị cột đơn giản:
Có Tập số liệu như sau:

(đơn vị tính 1000 đồng)
Đồ thị mong muốn sau khi vẽ:
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PHẦN II: NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Yêu cầu:
Tạo bảng và đồ thị như bảng và đồ thị dưới đây:
BẢNG THEO DÕI SĨ SỐ CÁC TỔ CỦA LỚP
Tổ 1
Tổ 2
Tổ 3
Tổ 4
Tháng
7
9/2014
7
7
6
6
10/2014
6
5
5
4
11/2014
5
4
4

2.Thực hành
CÁC BƯỚC
CÔNG VIỆC
B1: tạo bảng số
liệu theo mẫu

CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC, KỸ
THUẬT
Như bài tập thực hành trước

THIẾT BỊ ,
DỤNG CỤ
Office excel
2013

- Bôi chọn bảng số liệu (có cả đầu mục của
B2: tạo đồ thị
bảng)
theo số liệu đã lập
- Insert, chọn Colum ,
B1
Chọn kiểu 2-D
Từ Page Layout \ Page setup \ xuất hiện
hộp thoại Page setup:
- Paper size: chọn giấy A4
- Thẻ Margins: chọn lề 20,20,30,20 mm
B3: định dạng
- Thẻ Header and Footer: chọn nút Custom
trang in
Header
- Chọn các nội dung như: ngày/tháng, đường
dẫn file, đánh số trang,…
- Thẻ Sheet (SV tự tìm hiểu như phần lý
thuyết)
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Xem trước khi in: Từ File \ Print hoặc
kích chọn biểu tượng Print Preview trên Giấy A4,
thanh công cụ.
Máy in
Chọn File \ Print hoặc nhấn đồng thời tổ
hợp phím (Ctrl+P)
Chọn trang in hoặc vùng in,…
Để tiết kiệm mực in ta chọn 300dp
(properties\qualyti\..)
Đưa giấy vào máy in và tiến hành in
Ctrl+S; Đặt tên file <bai tap 9.0>

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT
HIỆN TƯỢNG
NGUYÊN NHÂN

1

Kích thước, tỷ lệ,
màu sắc và font
không theo ý thích

Trong khi thực hiện các thao
tác, chưa để ý các thông số
để chọn cho phù hợp

2

Cần in 1 trang
nhưng máy lại chạy
ra nhiều trang

Trang bảng tính ta soạn thảo
đã trình bày vượt ra ngoài
trang (thành ra nhiều trang)

KHẮC PHỤC
Đúp chuột vào nền đồ thị
sẽ xuất hiện chọn font
(kích vào các vị trí khác
nhau sẽ xuất hiện bảng
khác nhau)
Chỉnh sửa nội dung, canh
lề bảng tính thành trọn vẹn
1 trang (xem trước khi in
sẽ thấy số trang)

D. KIỂM TRA
* Kiến thức:
Biết cách tạo đồ thị theo số liệu bảng đã có; biết phát lệnh in, chọn lựa các
thông số trước khi in.
* Kỹ năng:
Vẽ đồ thị cho số liệu Thời gian-Lớp học của HSSV (năm học – lớp học)
* Thái độ:
Có thái độ tích cực, thẩm mỹ trong việc trình bày đồ thị.
E. BÀI TẬP
Tạo đồ thị như phần thực hành nhưng sử dụng kiểu đồ thị dạng khác
(không dùng dạng cột như đã thực hành).
Trình bày đồ thị có màu sắc phong phú, Font đa dạng, chỉnh sửa số liệu,...
Chọn chế độ in tiết kiệm mực.
In tiêu đề của bảng khi sang trang.
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BÀI TẬP KIỂM TRA

EXCEL
---------***---------

1
2
3
4

A
B
C
D
BÀI TẬP CƠ BẢN EXCEL

E

F

G

H

BẢNG CHIẾT TÍNH GIÁ THÀNH

TÊN
ĐG
THÀNH
ĐG
STT
MẶT
ĐVT
SL
PHÍ VC
NHẬP
TIỀN
XUẤT
HÀNG
5
1
Đường
Kg
7.500
150
56.250 1.181.250 8.663
6
2
Trứng
Chục 10.000
225
7
3
Bơ
Kg
40.000
118
8
4
Sữa
Hộp
7.800
430
9
5
Muối
Kg
3.500
105
10
6
Gạo
Kg
6.000
530
11
7
Đường
Kg
4.300
275
12
8
Muối
Kg
3.500
200
13
9
Trứng
Chục 10.000
124
14
Kg
40.000
215
15 10 Bơ
Kg
6.000
100
16 11 Gạo
Kg
4.300
123
17 12 Đường
18
19
20 Hướng dẫn
1. Lập công thức cho cột Phí vận chuyển (Phí VC) biết rằng:
21
Phí VC=5%*(ĐG Nhập*SL)
22
2. Lập công thức cho cột Thành tiền biết:
23
Thành tiền=ĐG Nhập*SL+Phí VC
24
3. Lập công thức cho cột ĐG Xuất để có mức lời là 10%
25
ĐG Xuất=(Thành tiền+10%*Thành tiền)/SL
26
4. Định dạng các ô chứa giá trị dạng số: Không có số lẻ và có dấu
phân cách phần nghìn
27
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1
2
3
4

A
B
C
D
E
BÀI TẬP XẾP VỊ THỨ, XẾP LOẠI

F

G

H

BẢNG TỔNG KẾT ĐIỂM
GIỚI TOÁN TIN
TÍNH
1 Hùng Nam
4
7
2 Bình Nữ
6
8
3 Vân
Nữ
10
8
4 Bình Nam
9
10
5 Doanh Nam
5
9
6 Loan Nữ
5
4
7 Anh
Nam
9
6
8 Thu
Nữ
6
5
9 Khánh Nam
5
9
10 Ngân Nữ
10
8
Tổng:
Trung bình:
Điểm lớn nhất:
Điểm nhỏ nhất:
Tổng số sinh viên
trong lớp:

STT
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
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TÊN

ANH ĐIỂM
VĂN
TB
5
5,7
6
9
7
8
6
7
7
5
9

XẾP
THỨ
1

XẾP
HỌC
LOẠI BỔNG
TB
100.000

20
21
22 Hưíng dÉn
1. Điểm TB lấy 1 số thập phân và tính như sau:
23
Hệ số Toán là 2, hệ số Tin là 3, hệ số Anh văn là 1
24
2. Xếp thứ theo Điểm TB
25
3. Xếp loại căn cứ vào Điểm TB nh sau:
26
- Dới 5 là Kém
27
- Từ 5 đến 6.4 là TB
28
- Từ 6.5 đến 7.9 là Khá
29
- Từ 8 trở lên là Giỏi
30
4. Học bổng căn cứ vào xếp thứ (không được tự gõ số vào)
31
- Từ thứ 1 đến thứ 3 là 100000
32
- Từ thứ 4 đến thứ 6 là 50000
33
- Các học sinh còn lại không được học bổng (để trống)
34
35
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A B
C
D
BÀI TẬP DÙNG HÀM IF

E

F

G

H

BẢNG TỔNG KẾT CÁC MẶT HÀNG

2
3
ST
T

M
Ã

TÊN
HÀNG

NGÀY
NHẬP

NGÀY
BÁN

SỐ
L

ĐƠN
GIÁ

THÀNH
TIỀN

THU
Ế

THƯỞN
G

GIÁ
THÀNH

60

3.21
0

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

B Giấy
A Vải
Xi
3 D măng
4 C Gạch
5 B Giấy
6 A Vải
Xi
7 D măng
8 A Vải
9 B Giấy
10 A Vải
Xi
11 D măng
12 B Giấy
1
2

01/01/2011

25/01/2011

03/02/2011

04/06/2011

01/04/2011

05/03/2011

02/02/2011

03/02/2011

12/05/2011

15/05/2011

07/01/2011

17/04/2011

30/07/2011

28/09/2011

01/02/2011

01/12/2011

02/01/2011

05/01/2011

01/08/2011

01/09/2011

01/04/2011

05/10/2011

02/12/2011

30/12/2011

30
10

100
200

20
15
34
56

300
120
200
100

32
13
22
54

120
100
300
200

34
11

300
120

?

97

?

4

3.000

150

Cộng

18
19
20

Tính tổng Số luợng những mặt
hàng là Giấy
Đếm những mặt hàng có Mã là
A

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Hướng dẫn
1. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá
2. Thuế: mã A là 1%, B là 5 %, C là 7 %, D là 10 % Thành tiền
3. Thưởng cho nhân viên bán hàng theo thời gian lưu kho (tính từ Ngày
nhập đến Ngày bán) như sau:
- Dới 30 ngày thưởng 2% Thành tiền
- Từ 30 ngày đến 89 ngày thưởng 1% Thành tiền
- Các trường hợp khác không được thưởng
4. Giá thành bằng Thành tiền + Thuế + Thưởng
( Sử dụng hàm If tổng quát vào công thức nếu cần)
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A
B
C
BÀI TẬP DÙNG HÀM IF (TT)

STT

HỌ TÊN

4
5
6
7
8

1
2
3
4
5

9

6

Trần Quốc Anh
Phạm Thu Anh
Nguyễn Thị Hồng
Phan Anh Đức
Hà Quang Bình
Nguyễn Thanh
Cường
Nguyễn Khắc
Dương
Đinh Văn Hiệu
Nguyễn Quang
Sáng
Lê Khánh Dư
Phan Huỳnh Điểu
Nguyễn Quang Hưng
Hoàng Văn Hng
Lương Đình Kha
Trương Xuân Lộc

CHỨC VỤ

3

10
11

7
8

12
13
14

9
10
11

15
16
17
18

12
13
14
15

24
25
26
27
28
29

D

E

F

G

BẢNG DANH SÁCH TỔNG KẾT ĐIỂM

1
2

19
20
21
22
23
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Tổ trưởng
Tổ phó
Tổ phó
Tổ trưởng
Thành viên
Tổ trưởng

SỐ BUỔI
NGHỈ HỌC

ĐIỂM TB

ĐIỂM THƯỞNG

ĐIỂM
TỔNG KẾT

1,0
1,0
0,0
0,0
2ư,0

7,0
6,5
6,0
8,0
7,5

0,8

6,8

0,0

8,0

0,0
1,0

6,0
7,0

2,0
0,0
1,0

8,0
6,5
7,5

3,0
0,0
3,0
0,0

8,0
8,5
6,0
6,5

Thành viên
Tổ phó
Tổ Trưởng
Thành viên
Tổ trưởng
Thành viên
Tổ phó
Thành viên
Tổ phó

Hướng dẫn
1. Điền vào cột Điểm thưởng
- Nếu chức vụ là Tổ trưởng hoặc Tổ phó và không nghỉ buổi học nào
thì cộng cho 0,8 điểm thưởng
- Nếu là Thành viên và không nghỉ buổi nào thì cộng cho 0,5 điểm
thưởng
- Còn lại không cộng (để trống "")
2. Điểm tổng kết = Điểm TB + Điểm thưởng
(Sử dụng hàm IF nếu cần)
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BÀI TẬP ĐỒ THỊ
BẢNG THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI NĂM 2007

TP
Quý
I
II
III
IV

Hà Nội

Hải
Phòng

TP.HCM

45
30
50
40

40
35
45
35

30
40
35
45

Yêu cầu:
1. Vẽ biểu đồ hình cột biểu diễn như sau:

2. Vẽ bểu đồ hình tròn biểu diễn thu nhập bình quân đầu ngời của Hà Nội

3. Tương tự hãy vẽ biểu đồ hình tròn biểu diễn cho các thành phố còn lại
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B

C

D

E

F

G

I

K

1

BẢNG TÍNH CƯỚC PHÍ VẬN TẢI

3

Trọng tải quy
định:

5
ĐƠN
GIÁ

CƯỚC
PHÍ

NGÀY ĐẾN

NGÀY ĐI

THỜI GIAN
THỰC HIỆN

6000

6000

05/01/2011

25/02/2011

51

Quy Nhơn

05/03/2011

06/03/2011

2
3

Nha Trang
Hà Nội

05/09/2010
05/01/2009

06/09/2010
05/02/2011

51-1111

6

Lào

05/06/2010

20/06/2010

52-2222
50-4455
52-2929

5
10
6

Lào
Hà Nội
Đà nẵng

05/10/2010
06/10/2010
07/10/2010

11/10/2010
12/10/2010
13/10/2010

6

SỐ XE

SL TRTẢI

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

50-2923

5

Pleiku

52-1234

10

50-8533
50-2923

17
18
19
20
21
22
23
24

5

LỘ TRÌNH

Bảng đơn giá và thời gian quy
định
Tuyến
Đơn
Thời gian
đường
giá
Đà nẵng

5000

7

Sài Gòn
Hà Nội
Nha
Trang
Tuy Hòa
Quy
Nhơn

10000
25000

5
8

3000
6000

6
4

4000

2
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THƯỞNG

Hướng dẫn
1. Tính đơn giá theo bảng đơn giá
2. Lập công thức tính cột Cước phí
Nếu xe chở đúng trọng tải
(SL trọng tải <= trọng tải quy định) thì cước phí
bằng đơn giá
Nếu chở quá tải thì cước phí bằng 110% đơn giá
3. Thời gian thực hiện chuyến đi (Ngày đi - Ngày đến)
4. Lập công thức tính cột thưởng
Nếu thời gian thực hiện nhanh hơn thời gian
trong bảng thời gian quy định sẽ được thưởng 5%
Còn lại không được thưởng (để trống)
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A
1

B

C

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16

D

E

F

I

K

L

M

N

HỆ SỐ
LƯƠNG

LƯƠNG

PHỤ
CẤP

THỰC
LĨNH

7

96.600

BẢNG LƯƠNG NHÂN VIÊN THÁNG 4/2014
HỌ VÀ TÊN
STT
ĐỆM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Phạm Văn
Trần Thị
Nguyễn văn
Phạm Thị
Trơng Văn
Trịnh Thị
Lê Văn
Nguyễn Thị
Lý Văn
Triệu Văn
Hướng dẫn

TÊN

MÃ
SỐ

LƯƠNG
CƠ BẢN

Bảo
Dung
An
Châu
Hoà
Lan
Nam
Mai
Phúc
Quang

A1
C2
D8
B4
B7
C5
B3
B5
A4
D2

600
480
390
520
520
480
520
520
600
390

NGÀY MÃ
CÔNG LOẠI
23
25
28
24
23
25
25
25
22
28

17
18
19

1. Mã loại dựa vào ký tự đầu của Mã số
2. Số năm công tác dựa vào ký tự cuối của Mã số
3. Lập công thức cho cột Hệ số lương, biết:

20

Nếu Số năm công tác từ 3 trở xuống thì hệ số lương
là 7

21
22
23

G

BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP 2

2
3
4

Bài tập Excel

Trang 109

Nếu Số năm công tác từ 4 đến 6 thì hệ số lương là 10
Còn lại hệ số lương là 13

Giáo trình MĐ 08-Tin học văn phòng

A

SỐ NĂM
CÔNG
TÁC
1

16.000 112.600

4. Lương = Lương cơ bản * Ngày công * Hệ số lương
Nếu Ngày công > 24 thì Ngày công = Ngày công d * 2 +24
(Ngày công d = Ngày công - 24)
5. Tính phụ cấp
Mỗi năm công tác được tính phụ cấp 10000
Nếu Mã loại là A thì phụ cấp được cộng thêm 6000
6. Thực lĩnh = Luơng + Phụ cấp
Biên soạn Văn Sỹ Nghi
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1
4

A
B
C
D
BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP 3
SỔ THEO DÕI SỨC KHỎE

5

HỌ TÊN BÉ

6
7

Chu Chu

2BGR

10/03/2007

5,5

Mỹ Hạnh

1AGS

30/12/2006

5,1

8

Trà My

2CGR

02/01/2007

7

9

Xuân Thảo

1HTR

12/02/2007

5,6

11
12

Bảng phụ 1
Mã

Nguyên nhân

1. Tính Tháng tuổi: Ngày theo dõi - Ngày sinh (Dùng hàm Int và giả sử mỗi tháng đều có 30 ngày)

13

B

Bỏ bú

2. Điền Bệnh trạng của bé dựa vào ký tự thứ 2 của Mã và Bảng phụ 1

14

A

Bỏ ăn bỏ bú

15

H
C

Bỏ ăn bỏ bú
Có bệnh

3. Cột Loại: Ký tự cuối cuả Mã là S thì điền Con so ngược lại điền Con rạ
4. Cột Chẩn đoán (Trai):
Nếu ký tự thứ 3 của Mã là T và cân nặng của bé kém hơn so với
cân nặng (chuẩn của) "Trai" ở Bảng 2 thì điền vào là "Suy DD"
Nếu ký tự thứ 3 của Mã là T và cân nặng của bé bằng hay hơn so với cân nặng (chuẩn của) "Trai"
ở Bảng 2 thì điền vào là "PT bình thờng". Ngoài ra để trống
5. Cột Chuẩn đoán (Gái):
Cách tính giống nh Chuẩn đoán Trai nhưng ký tự thứ 3 của Mã là G
6. Cột Đề nghị:
Nếu bé khám lần đầu (kí tự thứ nhất của Mã khám là 1) mà Suy DD thì đề nghị "Siêu âm"
Nếu bé tái khám (ký tự thứ nhất của Mã khám lớn hơn 1) mà Suy DD thì đề nghị "Thuốc/theo dõi"
Ngoài ra đề nghị "Thay chế độ ăn"
7. Sắp xếp cột Họ tên bé theo thứ tự tăng dần
8. Rút trích ra danh sách các bé Siêu âm

16

MÃ

20
21
22
23
24
25
26

Bảng 2: Mức tăng bình quân
Tháng tuổi
Nguyên nhân
2
3
4
5
6
7

F

G

I

K

Ngày theo dõi
THÁNG
TUỔI

3

BỆNH
TRẠNG

LOẠI

Bỏ ăn bỏ bú

Con rạ

L

01/06/2007 Suy DD

CHẨN ĐOÁN
(TRAI)

CHẨN ĐOÁN
(GÁI)

PT Bình thờng

Suy DD

ĐỀ NGHỊ

Siêu âm

Hướng dẫn

18
19

CÂN NẶNG
(KG)

NGÀY SINH

E

5,3
6,0
6,5
7,2
7,8
8,4
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Cân nặng
Gái (Kg)
5,0
5,5
6,0
6,8
7,3
7,8
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LỚP: ……………….....

In trộn văn bản

Trang 111

PHIẾU ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP

TÊN HSSV:………….…….

PHẦN EXCEL

Ngày KT: ………………………
-----------------------------------

1. Soạn thảo văn bản theo mẫu (trình bày): ................................................. 1đ
2. Kỹ năng xử lý bảng tính:........................................................................... 8đ
ND 1: Sử dụng hàm xử lý dữ liệu số

(0,5đ)

ND 2: Sử dụng hàm xử lý chuỗi

(0,5đ)

ND 3: Sử dụng hàm xử lý ngày tháng

(1)

ND 4: Sử dụng hàm lo-gic, hàm điều kiện

(1đ)

ND 5: Sử dụng hàm thống kê có điều kiện

(1đ)

ND 6: Sử dụng hàm tìm kiếm Vlookup

(2đ)

ND 7: Sử dụng hàm tìm kiếm Hlookup

(2đ)

3. Thẩm mỹ, thái độ học tập: ................................................................... 0,5 đ
4. Đảm bảo thời gian thực hành: .............................................................. 0,5 đ
HSSV ký tên
(công nhận điểm KT)
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CB-GV hướng dẫn 2
(hoặc Ban cán sự lớp)

CB-GV hướng dẫn 1

Microsoft PowerPoint
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POWERPOINT
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B

Microsoft PowerPoint 2010/2013
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Giới thiệu PowerPoint

BÀI 10: TỔNG QUAN POWERPOINT
Phần 1: GIỚI THIỆU POWERPOINT
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSV có khả năng:
- Hiểu được Powerpoint là phần mềm dùng để trình diễn.
- Thao tác được mở, lưu, thoát file và làm quen với màn hình làm việc
PowerPoint.
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài Microsoft Office PowerPointl 2013: 2 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ Font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các File tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
1. Giới thiệu về PowerPoint
Trong số các hoạt động thông tin diễn ra thường xuyên trong cuộc sống
có hoạt động trình bày. Hoạt động này là hình thức chia sẻ ý tưởng, truyền đạt
nội dung nào đó với một hoặc nhiều người khác. Để việc trình bày có hiệu quả,
người ta thường sử dụng các công cụ khác nhau như bảng để viết, các hình minh
họa được in trên giấy khổ lớn, các biểu đồ,…
Từ khi máy tính được sử dụng phổ biến, các chương trình máy tính đã ra
đời với mục đích giúp tạo và trình chiếu nội dung trên màn hình máy tính dưới
dạng điện tử thay cho việc cũ, truyền thống. Các chương trình máy tính đó được
gọi là phần mềm trình chiếu.
Phần mềm trình chiếu chủ yếu được sử dụng để tạo bài trình chiếu phục
vụ các cuộc họp, hội thảo, mục đích giải trí hoặc quảng cáo,... Trong nhà trường,
phần mềm trình chiếu dùng để tạo các giáo án điện tử, trình bày các bài tập
nhóm, bài giảng của cán bộ giảng dạy,…
Có nhiều phần mềm trình chiếu khác nhau, hiện nay Microsoft
PowerPoint (gọi tắt là PowerPoint) đang được sử dụng phổ biến nhất.
PowerPoint là chương trình thuộc bộ phần mềm Microsoft Office của
hãng Microsoft. Nó cũng là một trong những công cụ mạnh để giúp chúng ta tạo
một bài trình chiếu một cách dễ dàng và hiệu quả.
2. Khởi động PowerPoint
Có nhiều cách để khởi động PowerPoint, thông thường người ta sử dụng 2
cách sau:
• Cách 1: kích đúp chuột lên biểu tượng trên màn hình Desktop (nếu có)
hay trên thanh tác vụ (task bar).
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• Cách 2: thực hiện lệnh: Start →Programs →Microsoft Office→
Microsoft Office PowerPoint.
Ngoài ra ta có thể khởi động PowerPoint bằng cách thực hiện lệnh Start
→ Run. Trong hộp thoại Run hiện ra, gõ powerpnt.
3. Màn hình làm việc của PowerPoint
Sau khi khởi động PowerPoint, chúng ta sẽ thấy được màn hình làm việc
của nó như sau:

Hình 10.1-1. Màn hình soạn thảo PowerPoint
Các thành phần cơ bản: Cũng như các chương trình Microsoft Office
khác, PowerPoint có các thanh công cụ (Toolbars), thanh thực đơn (Menu bar)
và các lệnh đơn tắt khác. Ngoài ra, PowerPoint có những công cụ, lệnh đơn
riêng biệt.
Chúng ta sẽ xem xét các thành phần cơ bản được sử dụng trong quá trình
soạn thảo PowerPoint

Đặc trưng là nhóm công cụ Animations (tạo các chuyển động khi trình chiếu)
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Mỗi biểu tượng ngôi sao là một hiệu ứng, lần lược thử các hiệu ứng chuyển
động để được trình diễn theo ý muốn
4. Các chế độ xem tệp trình diễn
• Normal View (chế độ xem thông thường) là cách hiển thị mặc định trong
PowerPoint.
• Slide Sorter View (chế độ sắp xếp Slide) là chế độ hiển thị tất cả các Slide
trong bản trình diễn nhỏ. Giúp chúng ta xếp lại thứ tự, thêm vào, hoặc xóa bỏ
các Slide. Chúng ta cũng có thể xem trước các hình ảnh áp dụng cho từng Slide.
• Slide Show (chế độ trình chiếu Slide) là cách hiển thị các Slide của chúng
ta trên toàn màn hình và chúng ta có thể xem được các hiệu của nó. Đây chính là
chế độ mà chúng ta trình bày bài trình diễn của mình cho người nghe.
• Slide Show from curent Slide (Shift+ F5) là chế độ trình chiếu Slide hiện
thời trên toàn màn hình. Lưu ý: chế độ này khác với chế độ Slide Layout, khi
chúng ta chọn chế độ xem Slide Layout thì bài trình chiếu của chúng ta sẽ được
hiển thị từ Slide đầu tiên của tệp.
5. Lưu tệp trình diễn
Việc lưu tệp trình diễn có thể được thực hiện theo một trong các cách sau:
• Cách 1: thực hiện lệnh [Menu] File → Save
• Cách 2: nhấn tổ nợp phím Ctrl + S
• Cách 3: nháy chuột vào nút lệnh Save trên thanh công cụ chuẩn
Khi thực hiện lưu tệp trình diễn, có thể xảy ra một trong hai trường hợp sau:
• Trường hợp 1: khi tệp trình diễn được lưu lần đầu, cửa sổ Save As xuất
hiện cho phép đặt tên cho tệp trình diễn.
• Trường hợp 2: nếu tệp trình diễn đã được lưu ít nhất một lần, thì khi lưu
tệp trình diễn bằng các cách trên, mọi thay đổi trên tệp trình diễn sẽ được lưu và
không xuất hiện cửa sổ Save As.
Tuy nhiên ta vẫn có thể lưu tệp trình diễn này với tên khác hoặc trong thư
mục khác bằng cách thực hiện lệnh [Menu] File → Save As.
Chú ý: đối với PowerPoint 2003 trở về trước thì tệp trình diễn có phần mở
rộng ngầm định là .ppt, còn đồi với PowerPoint 2007/201/2013 thì phần mở
rộng ngầm định là .pptx
6. Đóng tệp trình diễn và kết thúc làm việc với PowerPoint
Để đóng tệp trình diễn hiện thời đang làm việc, ta có thể thực hiện một trong
số các cách sau:
• Cách 1: thực hiện lệnh [Menu] File → Close
• Cách 2: nhấn tổ hợp phím Ctrl + F4
• Cách 3: nháy chuột vào nút ở góc phía trên cùng, bên phải (dấu X)
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Để thoát khỏi PowerPoint, ta có thể thực hiện một trong số các cách sau:
• Cách 1: thực hiện lệnh [Menu] File → Exit
• Cách 2: nhấn tổ hợp phím Alt +F4
• Cách 3: nháy chuột vào nút ở góc trên, bên phải của PowerPoint (dấu X)
Chú ý: trong trường hợp chúng ta đóng tệp trình diễn hay thoát khỏi PowerPoint
mà tệp trình diễn chưa được lưu, PowerPoint sẽ hiển thị hộp thông báo:
Trong hộp thoại này, chúng ta chọn <Yes> nếu đồng ý lưu tệp trình diễn,
chọn <No> nếu không lưu tệp trình diễn và chọn <Cancel> để trở về lại màn
hình làm việc của PowerPoint
D. KIỂM TRA
1. Thao tác mở, lưu, thoát file.
2. Trình bày 10 nội dung menu/công cụ trên màn hình làm việc
PowerPoint.
3. Để trình diễn slide ta phải làm thế nào ? bấm phím nào (F mấy ?)
E. BÀI TẬP
Tìm hiểu chức năng các thanh công cụ, định dạng và thanh menu, so sánh
với Microsoft Word có gì khác ?
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TỔNG QUAN POWERPOINT
Phần 2: LÀM VIỆC VỚI VỚI PRESENTATION-SLIDE
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSV có khả năng:
-Hiểu được các chức năng trên thanh Menu
-Chọn được màu nền, chọn kiểu trình bày Slide Show
-Nhập nội dung văn bản và định dạng vào Slide
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
-Bộ máy chiếu: 1 bộ
-Bộ máy tính có cài PowerPoint 2010/2013: 2 HSSV/máy
-Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
-Các file tài liệu máy tính
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
1. Tạo mới một tệp trình diễn trống cho người sử dụng tự thiết kế
Khi chúng ta lựa chọn Blank presentation hoặc khi khởi động
PowerPoint một cách mặc định, PowerPoint mở một tài liệu trống với tên tạm
thời là Presentation1, để tạo mới một tài liệu, chúng ta có thể sử dụng một trong
số các cách sau:
• Cách 1: thực hiện lệnh [Menu] File → New
• Cách 2: sử dụng tổ hợp phím Ctrl + N
• Cách 3: kích chuột vào nút open trên thanh công cụ chuẩn.
2. Chọn kiểu trình bày Slide (Slide Layout)
Mỗi tập tin PowerPoint có nhiều Slide. Khi trình chiếu, màn hình chỉ hiển
thị một slise. Nói chung, các Slide được trình chiếu theo trình tự mà chúng được
tạo ra (nếu toàn bộ tập tin PowerPoint không có tạo ra một nút lệnh điều khiển
nào). Slide Layout trong PowerPoint là việc sắp xếp vị trí các thành phần trong
một giao diện Slide. Một Slide cơ bản được phân tách thành tiêu đề và nội dung
cơ bản.
Khi mở chương trình PowerPoint lên thì Slide đầu tiên đã có sẵn ở dạng
mặc định. Nếu không thích mẫu Slide mặc định này thì ta định dạng lại cho
Slide như sau: Thực hiện lệnh Home→Slide Layout...Khi này ở nhóm công cụ
của PowerPoint sẽ xuất hiện các kiểu trình bày cho ta lựa chọn.
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Một số kiểu trình bày thường hay sử dụng: Text Layouts (áp dụng kiểu
trình bày văn bản cho một Slide), Content Layouts (áp dụng kiểu trình bày nội
dung cho một Slide), Text and Content Layouts (áp dụng kiểu trình bày nội
dung và văn bản cho một Slide), Other Layouts (áp dụng các kiểu trình bày
khác cho một Slide).
Nếu muốn áp dụng kiểu trình bày cho Slide đang được hiển thị thì ta chỉ
việc nháy chuột vào kiểu trình bày thích hợp.
3. Chọn mẫu thiết kế Slide (Template)
Mẫu thiết kế là những thiết kế có sẵn của PowerPoint bao gồm kiểu chữ,
phối mầu, bố cục Slide và tiêu đề chính với các kiểu định dạng tuỳ chỉnh, tất cả
đều được thiết kế cho một mục đích cụ thể. Khi sử dụng các mẫu thiết kễ này, ta
chỉ cần nhập nội dung cho các Slide, nhờ đó mà tiết kiệm được thời gian và công
sức.
Để mở khung chọn mẫu thiết kế, chúng ta thực hiện lệnh Design... Khi
này ở cửa sổ làm việc của PowerPoint sẽ xuất hiện các mẫu thiết kế để lựa chọn.
Chương trình PowerPoint có khá nhiều mẫu thiết kế, nếu muốn áp dụng
kiểu thiết kế cho Slide đang được hiển thị thì ta chỉ việc nháy chuột vào kiểu
thiết kế ta lực chọn.
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Hình 10.2-3. Ví dụ một mẫu thiết kế của PowerPoint
Ngoài ra, chúng ta cũng có thể sử dụng một mẫu thiết kế Slise từ bên
ngoài. Lưu ý rằng, nếu sử dụng các mẫu thiết kễ từ bên ngoài thì khi đem sử
dụng hay trình chiếu ở một máy tính khác, phải copy mẫu thiết kế đó theo.
Sau khi chọn được mẫu thiết kế thì mỗi khi chúng ta thêm vào một Slide
thì Slide mới đó sẽ có giao diện tương tự như một bộ của Slide mẫu. Mẫu thiết
kế có thể được áp dụng cho một hoặc nhiều Slide, hoặc tất cả các Slide, để làm
điều đó, chúng ta chọn các Slide cần áp dụng và thực hiện theo các bước sau:
• Nhấp chuột phải vào Slides (cột bên phải) và chọn các thuộc tính new
hoặc duplicate slides
4. Chọn màu nền cho Slide (Background)
Màu sắc làm cho Slide sinh động và hấp dẫn hơn nếu biết kết hợp hài hòa.
Màu sắc ở đây chủ yếu đề cập đến màu nền cho Slide và màu chữ cho văn bản.
Nên chọn màu nền sao cho phù hợp với nội dung của bài trình chiếu.
chẳng hạn chọn màu nền sáng hay rực rỡ cho những nội dung vui nhộn, ví dụ
bài giảng cho học sinh tiểu học,…còn với các nội dung mang tính khoa học thì
nên chọn màu sẫm hơn.
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Màu nền mặc định của các Slide là màu trắng. Để chọn màu nền cho
Slide, đầu tiên chúng ta chọn Slide, Nhấp chuột phải vào Slides (cột bên phải)
và chọn thuộc tính Background...
Trong hộp thoại Background, chúng ta có thể tùy chọn bất cứ màu (Color)
nào chúng ta muốn cũng như lựa chọn hiệu ứng nền (Fill Effects) để áp dụng
cho bài trình diễn của chúng ta

Sau khi chọn được màu thích hợp, trở về hộp thoại (Close), hoặc lựa chọn
Apply to All áp dụng lựa chọn cho toàn bộ bài trình chiếu
Lưu ý: mặc dù mỗi Slide có thể có một màu nền khác nhau, tuy nhiên, để
đảm bảo tính thống nhất của toàn bộ bài trình chiếu, ta chỉ nên chọn một màu
nền (ngoại trừ một vài Slide sử dụng vào mục đích đặc biệt khác).
5. Chèn thêm một Slide mới, chèn hình
Có nhiều cách để chèn thêm một Slide mới vào bài trình chiếu. Điển hình
là 3 cách sau:
• Cách 1: thực hiện lệnh Insert trên thanh công cụ (như word)
• Cách 2: nhấp nút New Slide (Home)
• Cách 3: nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + M
• Cách 4: Duplicate Slide (chuột phải)
Khi chúng ta chèn Slide, Slide mới sẽ đứng ngay sau Slide hiện tại
* Chèn hình: giống như Word, có thể copy dán trực tiếp vào cũng được, xử
lý hình cũng giống như Word, ví dụ như mở Mycomputer tìm đến 1 hình ưng ý,
sau đó nhấp vào tên của hình đó và copy, sau đó dán vào Slide là được.
6. Xóa Slide, thay đổi thứ tự Slide
Để xóa một hay nhiều Slide, chúng ta chọn các Slide đó rồi thực hiện lệnh
→ Delete Slide, hoặc chúng ta cũng có thể kích phải chuột lên Slide đã chọn và
chọn Delete.
Cách đơn giản nhất để xóa Slide đó là chúng ta chọn các Slide cần xóa
sau đó nhấn phím <Delete> trên bàn phím.
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Để thay đổi thứ tự Slide, chúng ta kích trái chuột vào Slide, giữ và di
chuyển chuột tới vị trí mới rồi thả chuột.
7. Nhập nội dung cho Slide
Thông thường, một Slide mặc định có 2 khung để chúng ta nhập nội dung
cho bài trình bày, khung ở trên thường chứa tiêu đề Slide, khung bên dưới chứa
nội dung Slide. Tuy nhiên, chúng ta hoàn toàn có thể thêm hay bớt số khung
nhập này tùy theo mục đích sử dụng. Mỗi kiểu trình bày (Slide Layout) có số
khung mặc định riêng của nó. Ở đây ta làm việc với kiểu trình bày mặc định.
Ta có thể tạo thêm hay xóa bớt các Text Box và đặt chúng ở những vị trí
mong muốn bằng cách di chuyển chuột vào đường viền của Text Box, nhấn và
giữ trái chuột để đưa Text Box tới vị trí mới.
Để thêm Text Box, chúng ta thực hiện lệnh Insert → Text Box

Để xóa Text Box, chúng ta chọn TextBox rồi kích chọn <Delete>.
8. Slide master
Thông thường, khi tạo một tệp trình diễn, muốn thay đổi định dạng dữ
liệu của toàn bộ các Slide theo một định dạng chuẩn nào đó, ví dụ chúng ta
muốn tất cả các Slide đều dùng font chữ Times New Roman, cỡ chữ 24,… khi
đó chúng ta phải thay đổi lần lượt định dạng dữ liệu trên từng Slide. Để giải
quyết vấn đề này,PowerPointcung cấp cho chúng ta công cụ Silde master cho
phép chúng ta tạo ra một định dạng chung cho toàn bộ các trang trình diễn làm
cho bài giảng sẽ mang tính thẫm mỹ và logic hơn.
Với Slide master, chúng ta có thể thay đổi các định dạng văn bản, biểu đồ,
bảng biểu, hình vẽ, hay chèn ngày tháng, số thứ tự Slide,…vào các Slide theo
các bố cục Slide chuẩn (AutoLayout) của PowerPoint. Hơn nữa chúng ta có thể
thiết lập các tiêu đề đầu, tiêu đề cuối, chèn số trang, chèn thêm hình ảnh vào
Slide. Khi đó, định dạng và bố cục toàn bộ các Slide trên tệp trình diễn sẽ được
thay đổi theo như Slide master. Cách thiết lập Slide master như sau:
Ở cửa sổ pp, thực hiện lệnh [Menu] View → Slide Master

Khi thiết lập xong nội dung cho Slide master, chúng ta kích chọn nút
Close Master View trên thanh công cụ Slide master để đóng Slide master và trở
lại màn hình soạn thảo.
Lúc này, khi thực hiện thao tác New Slide, PowerPoint sẽ tạo ra một trang
mới có phần định dạng giống như định dạng của Slide Master.
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9. Định dạng nội dung văn bản
Để nhập nội dung cho Slide, trên Slide chúng ta nhập kí tự vào các hộp
văn bản (Text Box). Các kí tự trong mỗi Text Box có thể được định dạng trên
thanh công cụ (thực hiện lệnh [Menu] Home→ Font… để mở hộp thoại Font)
tương tự như trong phần mềm soạn thảo MS Word.
Khi định dạng văn bản trong
bài trình chiếu, nên đặc biệt lưu ý tới
việc chọn màu nền, màu chữ và cỡ
chữ trong các Slide của bài trình
chiếu. Nên chọn màu chữ tương phản
với màu nền để dễ đọc, nên chọn
màu chữ là màu vàng tươi để dễ đọc.
Một cách mặc định, khi trình
chiếu, các Slide sẽ được trình chiếu
theo thứ tự được sắp xếp trong bài
trình chiếu, từ đầu trang đến trang
cuối cùng.

Hình 10.2-9. Định dạng Slide

PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. File trình chiếu mẫu cần thực hành như sau:

Bµi thùc hµnh ch-¬ng 1
1. So¹n th¶o c¸c slide nh- trªn.
2. §Þnh d¹ng c¸c font ch÷, cì ch÷, bullets,
number
3. Sö dông c¸ch chôp h×nh ¶nh ®Ó lÊy c¸c mµn
h×nh, hép tho¹i

Hình 10.2-10: mẫu Slide 1

Hình 10.2-11: mẫu Slide 2

Yêu cầu:
Nhập nội dung, chọn font chữ khác nhau, nền màu sẫm (2 màu), mỗi Slide có
tối thiểu 3 textbox, màu nền textbox.
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2. Thực hành
CÁC BƯỚC CÔNG
VIỆC
B1: tạo Slide mới
Slide 1, file mới
B2: tạo màu nền

CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC, KỸ THIẾT BỊ ,
THUẬT
DỤNG CỤ
Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + N
Office
Powerpoint
2010/2013
Chuột phải→format/ Background
chọn 2 màu
B3: tạo textbox và (Giống như Word) tạo 3 textbox và
nhập nội dung
nhập nội dung, chọn font chữ, màu
chữ,…
B4: tạo slide mới
Insert\new slide hoặc Ctrl+M
B5: lưu văn bản
Ctrl+S
File <bai tap 10.2>
B6: tạo textbox và
Như Bước 3
nhập nội dung
B7: tạo màu nền
Nền1 màu xanh
textbox
Tại textbox, chọn fill color
B8: chụp hình ảnh từ -Dùng tổ hợp: Alt+Print Screen để
Có thể dùng
máy tính, từ hộp
chụp hộp thoại
phần mềm
thoại
- Dùng phím Print Screen để chụp màn chuyên dụng
hình và dán vào slide đang thực hiện;
để chụp hình
- Các hình số 1, số 2 dùng công cụ
như Snagit
Oval rồi chèn text
B9: lưu văn bản
Ctrl+S
3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT
HIỆN TƯỢNG
NGUYÊN NHÂN
KHẮC PHỤC
1

Không nhập được
nội dung

Không tìm được
công cụ texbox.

2

Không nhìn đầy đủ
nội dung nhập vào
từ textbox

Các textbox chồng
lên nhau

Sử dụng Insert\textbox
Hoặc đưa thanh công cụ insert
ra ngoài, rồi kích chọn
Di chuyển các đối tượng là
textbox, là hình ảnh không
chồng lên nhau.

D. KIỂM TRA
* Kiến thức:
Trình bày cách tạo một file trình chiếu mới, trình bày nội dung trên các
slides, biết sử dụng các công cụ để chọn màu nền, màu textbox …
* Kỹ năng:
Thao tác tạo file trình chiếu có nội dung là text, textbox, Drawing tool.
* Thái độ:
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Chăm chỉ, tìm hiểu các thanh công cụ, menu.
E. BÀI TẬP
Tạo một File trình diễn, cho bài thơ “Em bảo anh đi
đi” như sau:
EM BẢO ANH ĐI ĐI
Em bảo: anh đi đi!
Sao anh không ở lại ?
Em bảo: anh đừng đợi!
Sao anh chẳng đợi em?
Lời nói gió thoảng bay,
Đôi mắt huyền đẩm lệ.
Sao mà anh ngốc thế ?
Không nhìn vào mắt em ?!!
(sưu tầm)
* Yêu cầu thiết kế của bài tập gồm:
* Có 2 Slide
* Tựa bài thơ sử dụng font chữ nghệ thuật
* Mẫu thiết kế Slide chọn từ thư mục Presentation Design
* Tập tin có ít nhất một “mẫu khung” (AutoShape).
* Slide có ít nhất 2 TextBox.
* Chèn hình làm cảnh; chèn lôgo Trường CĐN Phú Yên làm hình
nền cho Slide 1 (hoặc 1 hình khác ưng ý)
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BÀI 11: HIỆU ỨNG VÀ TRÌNH DIỄN
Phần 1: TẠO HIỆU ỨNG
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSV có khả năng:
- Hiểu biết được công dụng các nhóm, các loại hiệu ứng
- Gắn được các hiệu ứng cho từng đối tượng
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài Office PowerPoint 2010/2013: 2 HSSV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu có sản phẩm cho các hiệu ứng (trình chiếu mẫu)
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
I. Các hiệu ứng trong PowerPoint
Vào menu nhóm Animation, chọn animation,

xuất hiện bảng custom animation
phần trên có công cụ để sử dụng nhanh,
bên dưới bảng có bốn nhóm hiệu ứng:
- Entrance (cách đối tượng đi vào)
- Emphasis (cách làm nổi bật đối tượng)
Hình 10.1-1:
Bốn
nhóm hiệu ứng
- Exit (cách đối tượng đi ra)
- Motion Paths (các kiểu đường chuyển động dành cho đối tượng)
Nhấp chọn More Effects (thêm các hiệu ứng nữa). Ở hộp thoại hiện ra,
đánh dấu chọn vào ô Preview Effect (xem trước hiệu
ứng)
1. Các hiệu ứng trong nhóm Entrance: Nhóm
Entrance có 4 nhóm nhỏ là:
- Basic (các hiệu ứng cơ bản)
- Subtle (các hiệu ứng tinh tế)
- Moderate (các hiệu ứng khoan thai)
- Exciting (các hiệu ứng ấn tượng)
Các hiệu ứng thường sử dụng ở nhóm Entrance:
Đối với chữ:
* Strips: chữ chạy vào Slide lần lượt từ bên trái
(chúng ta phải xác lập lại lựa chọn chi tiết)
* Faded Swivel: chữ hiện ra lần lượt từ bên trái đồng
thời xoay tròn
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* Faded Zoom: chữ hiện ra từ nhỏ (xa) đến lớn (gần)
* Color Typewriter: chữ chạy vào Slide lần lượt từ bên trái, đổi màu
* Stretch: chữ hiện ra từ chính giữa –nhỏ rồi dãn dần ra hai bên và lớn dần
* Unfold: chữ chạy vào Slide lần lượt từ bên trái đồng thới rời dần ra
* Zoom: chữ hiện ra từ chính giữa-nhỏ rồi dãn dần ra hai bên và lớn dần
* Flip: chữ đi vào Slide lần lượt từ trên xuống; từ trái sang phải đồng thời xoay
* Glide: chữ hiện ra từ chính giữa –nhỏ rồi dãn dần ra hai bên và lớn dần
* Swish: chữ đi vào Slide từng chữ một, lần lượt từ trên xuống; từ trái sang phải
* Swivel: chữ hiện ra từ chính giữa –nhỏ rồi dãn dần ra hai bên và lớn dần
rồi xoay qua xoay lại theo trục đứng.
Đối với hình:
Cần nhớ rằng, hình bao gồm hình chụp; hình vẽ; hình tĩnh; hình động. ..
Thử tìm hiểu các hiệu ứng sau đây về hình:
* Checkerboard: những ô vuông nhỏ đều đặn
* Dissolve In: những ô vuông rất nhỏ, không đều đặn
* Strips:
+ hình đi vào Slide từng phần từ một hướng
+ tạo nét vẽ giống như vẽ bằng tay (đối với đường)
* Wedge: hình được mở ra như mở quạt
* Wheed: hình được mở ra đồng thời bởi 4 cánh
* Faded Zoom: hình xuất hiện ở trung tâm-nhỏ rồi lớn dần ra
* Stretch: hình xuất hiện ở chính giữa rồi giãn ra theo trục đứng
* Zoom: hình xuất hiện ở trung tâm-nhỏ rồi lớn dần ra
* Magnify: hình xuất hiện và giãn ra thật lớn
* Swivel: xoay hình qua lại theo trục đứng hoặc theo trục ngang
* Flassh Once: toàn bộ hình xuất hiện đồng thời
2. Các hiệu ứng trong nhóm Emphasis
Nhóm Emphasis có 4 nhóm nhỏ là:
- Basic (các hiệu ứng cơ bản)
- Subtle (các hiệu ứng tinh tế)
- Moderate (các hiệu ứng khoan thai)
- Exciting (các hiệu ứng ấn tượng)
- Đối với văn bản:
Một vài hiệu ứng ở nhóm nầy được quan tâm
là:
* Complementary Color: chữ đổi từ màu nầy
sang màu khác
* Contrasting Color: chữ đổi từ màu nầy sang
màu khác
* Teeter: chữ nghiêng qua rồi nghiêng lại
* Wave: chữ nhấp nhô như sóng nước (thích
hợp với dòng chữ dài)
- Đối với hình:
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Một vài hiệu ứng giới thiệu cho chúng ta:
* Grow/ Shrink: co giãn hình
* Spin: quay hình
* Vertical Highight: giãn hình theo chiều đứng rồi trở lại tình trạng cũ
* Teeter: hình nghiêng qua rồi nghiêng lại
* Blast: giãn hình theo chiều đứng rồi trở lại tình trạng cũ (giãn nhiều hơn)
3. Các hiệu ứng trong nhóm Exit
Khi chúng ta áp dụng hiệu ứng trong nhóm nầy cho một văn bản hay một
hình thì văn bản hoặc hình đó sẽ đi ra khỏi Slide trên màn hình trình chiếu. Ta
thường áp dụng các hiệu ứng nầy cho văn bản hơn là áp dụng cho hình.
Nhóm Exit cũng có 4 nhóm nhỏ là:
- Basic (các hiệu ứng cơ bản)
- Subtle (các hiệu ứng tinh tế)
- Moderate (các hiệu ứng khoan thai)
- Exciting (các hiệu ứng ấn tượng)
Chúng ta áp dụng các hiệu ứng sau đây cho văn
bản:
* Disappear: toàn bộ văn bản biến mất đồng thời.
* Random Bars: chữ bị cắt mất theo từng đường
ngang nhỏ
* Strips: chữ đi ra Slide lần lượt theo một hướng
* Faded Zoom: chữ thu nhỏ dần rồi biến mất
* Ease Out: toàn bộ văn bản đi ra bên trái Slide và
mờ dần
* Unfold: lần lượt từng chữ đi ra bên trái Slide và mờ Hình 11.1-4: nhóm Basic
dần
*Zoom: chữ thu nhỏ dần rồi biến mất
* Glide: toàn bộ văn bản đi ra bên trái Slide, mờ dần (đồng thời xoay)
4. Các hiệu ứng trong nhóm Motion Paths
Có hai cách áp dụng các hiệu ứng Motion Paths:
sử dụng các dạng quỹ đạo chuyển động có sẵn hoặc tự
vẽ nên một quỹ đạo. Thường thì ta chỉ áp dụng các
hiệu ứng nầy cho hình
* Sử dụng các dạng quỹ đạo chuyển động có sẵn:
Thực hiện: chúng ta nhấp chọn đối tượng cần gắn
hiệu ứng, nhấp vào hiệu ứng. Ở khung bên trên, nhấp
chọn các kiểu hiệu ứng được liệt kê, chúng ta nhấp
chọn một hiệu ứng và xem hiệu ứng thể hiện; không
vừa ý thì chúng ta chọn và xem hiệu ứng khác. Chọn
hiệu ứng vừa ý rồi nhấp nút lệnh OK, khi đó trên Slide
đường quỹ đạo sẽ hiển thị cùng với điểm đầu (màu
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xanh) và điểm cuối (màu đỏ) của nó. Chúng ta có thể thay đổi kích thước của
quỹ đạo, di chuyển quỹ đạo
Có hai hiệu ứng được sử dụng thông thường:
*Circle (đường tròn): Giả sử chúng ta đã chọn hiệu ứng nầy và trên Slide
đã hiển thị quỹ đạo Mặc định bao giờ điểm bắt đầu và điểm kết thúc cũng là ở
phía trên của đường tròn, kích thước thì chưa phù hợp. Để thay đổi kích thước
đường tròn: đưa chuột đến đường tròn, khi mũi tên chỉ chuột xuất hiện mũi tên
4 đầu thì nhấp chuột (đường tròn đã được chọn). Đưa chuột đến 1 trong 4 điểm
điều chỉnh kích thước ở đỉnh “hình vuông”, đè chuột và kéo rê 45 0 (đường tròn
sẽ bị méo nếu chúng ta kéo không đúng góc độ nầy). Sau đó chúng ta cần kéo
đường tròn bởi điểm điều chỉnh đối diện để cho điểm đầu và cuối của quỹ đạo
nằm trở lại trên vật như lúc đầu.
Để di chuyển, chúng ta nhấp chọn hình và cần bảo đảm rằng chỉ chọn
hình mà thôi. Mũi tên chỉ chuột biến thành mũi tên 4 đầu thì chúng ta nhấp đè
chuột và rê đến vị trí khác.
Để thay đổi điểm đầu và cũng là điểm cuối của quỹ đạo tròn, chúng ta
nhấp chọn đường tròn; đưa chuột đến vòng tròn nhỏ màu xanh lục, đè chuột và
rê đến vị trí khác.Để có quỹ đạo là hình elip, chúng ta kéo hai nút điều chỉnh ở
hai cạnh đối diện của “hình vuông”
*Sine Wave (quỹ đạo là hình sóng nước): Chúng ta thực hiện tương tự như
trường hợp Circle
* Tự vẽ nên một quỹ đạo
Thực hiện: chúng ta nhấp chọn đối tượng cần gắn hiệu ứng, nhấp vào
menu lệnh Slide Show trên thanh menu\ Custom Animation. Ở khung bên phải,
nhấp vào mũi tên chỉ xuống cạnh nút lệnh Add Effect \ chọn nhóm hiệu ứng
Motion Paths. Ở menu nhanh vừa xuất hiện, chọn dòng lệnh Draw Custom Path
(quỹ đạo tự vẽ) rồi chọn Line nếu muốn tạo quỹ đạo thẳng hoặc Seribble nếu
muốn tạo quỹ đạo cong. Chúng ta có thể làm trơn mượt quỹ đạo cong.
Cách làm trơn mượt quỹ đạo cong: chọn quỹ đạo cong; đưa chuột đến quỹ
đạo, khi mũi tên chỉ chuột xuất hiện mũi tên 4 đầu thì nhấp chuột phải và chọn
Edit Point (trên quỹ đạo xuất hiện các điểm vuông nhỏ để chúng ta điều chỉnh).
Chúng ta tiến hành điều chỉnh như đã biết: Slide hiển thị ở phần trăm 2000
II. Tạo hiệu ứng cho chữ (cho hình)
- Mọi thao tác tạo hiệu ứng cho hình đều giống hệt như thao tác đối với
chữ. Điều khác biệt ở đây là một số hiệu ứng không áp dụng cho chữ, cũng như
một số hiệu ứng khác lại không áp dụng cho hình.
- Tạo hiệu ứng cho chữ: còn được gọi là hoạt hóa văn bản. Khi hoạt hóa
văn bản thì văn bản sẽ không xuất hiện toàn bộ cùng một lúc mà là xuất hiện
trình tự từng nội dung nhỏ. Điều nầy giúp cho bài thuyết trình trở nên sinh động
và người xem tập trung hơn
1)
Để Slide ở chế độ xem bình thường (Normal – biểu tượng nầy nằm
ở góc bên cạnh phải, phía dưới). Chọn Slide có văn bản muốn đặt hiệu ứng.
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2)
Chọn dòng đoạn văn bản hoặc đoạn văn bản muốn đặt hiệu ứng
3)
Chọn menu kiểu Animation
Muốn xem hiệu ứng ở chế độ xem bình thường thì chúng ta nhấp vào nút
lệnh Play ở bên phải, phía dưới.
4)
Muốn thay đổi hiệu ứng đã áp dụng cho một văn bản, chúng ta
nhấp chuột và khung nội dung text/hình ảnh, chọn nhóm hiệu ứng mới: hiệu ứng
cũ đã được gỡ bỏ và thay bằng hiệu ứng mới
Lưu ý:
Một số hiệu ứng lại có nhiều chọn lựa chi tiết (các thuộc tính). Muốn biết
xem một hiệu ứng là có nhiều chọn lựa chi tiết hay không, chúng ta nhấp chuột
vào
. Chúng ta có thể thay đổi thứ tự hiệu ứng: Ở khung bên phải
Animation Pane, dùng chuột chọn và di chuyển
PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Yêu cầu
a) Tạo hiệu ứng cho bài thơ sau đây:
KHI YÊU
(Lưu Trọng Lư)
Không biết làm sao nói được nhiều
Như khi lòng chửa biết thương yêu,
Khi yêu quên cả lời săn sóc,
Nhìn lại nhìn nhau, chiều lại chiều.
Yêu cầu soạn thảo:
Nền sẫm, chữ vàng hoặc trắng, font chữ Arial, size 28
Gõ KHI YÊU: đặt hiệu ứng số 1
Gõ (Lưu Trọng Lư): đặt hiệu ứng số 2, sau đó
Gõ “Không biết làm sao nói được nhiều”: đặt hiệu ứng số 3
Tương tự đến hết bài thơ (tất cả có 6 hiệu ứng)
b) Gắn hiệu ứng cho đối tượng hình ảnh:
* Vẽ hình tròn màu xanh, cho chuyển động theo quỹ đạo, tự giãn to ra rồi
biến mất sau khi kết thúc hiệu ứng (có thể thay hình tròn bằng 1 hình khác ưa
thích)
2. Thực hành
CÁC BƯỚC
CÔNG VIỆC
B1: tạo Slide mới,
file mới

CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC,
KỸ THUẬT
Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + N

B2: tạo màu nền
B3: tạo textbox và

Chuột phải, Format Background
(Giống như Word) tạo textbox và nhập
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nhập nội dung
B4: gắn hiệu ứng

nội dung, chọn font chữ, màu chữ,…
- Chọn Insert texbox,
- Menu Animation\ Add Animation\ More
Entrance Effects. Chọn Peek In
- Tương tự như vậy cho đến hết các
textbox khác
B5: tạo slide mới
Insert\new slide hoặc Ctrl+M
B6: lưu văn bản
Ctrl+S
File <bai tap 11.1>
B7: vẽ hình tròn
- Vẽ hình tròn (giống text box) nhưng
màu xanh
chọn là Oval.
- Chọn hình tròn, tại shape Fill màu xanh
B8: tạo chuyển
- Chọn hình tròn
động cho hình tròn - Chọn nhóm hiệu ứng Motion Paths
theo quỹ đạo
- Chọn nhóm hiệu ứng Draw Custom Path
- Chọn hiệu ứng Scribblr
B9: gắn hiệu ứng
- Chọn Hình Tròn
giãn to Hình tròn
- Chọn Nhóm Hiệu ứng Emphasis
- Chọn Hiệu ứng Grow/Shrink
B10: cho hình tròn - Tại Bảng Custom Animation, Chuột
có hiệu ứng biến
Phải Trên Hiệu ứng Mới Vừa Tạo (ở B9)
mất sau khi kết thúc - Chọn Effect Options
hiệu ứng
- Tại thẻ Effect chọn mục After
Animation, chọn Hide After Animation
B11: cho chạy trình - Bấm F5, hoặc View\slide show, hoặc
chiếu
kích vào biểu tượng slide show ở góc
dưới bên trái màn hình (biểu tượng màn
hình có chân, nhìn giống cái ly uống
nước)
B12: lưu văn bản
Ctrl+S (B6 đã đặt tên rồi)

Chọn các
nhóm hiệu
ứng khác
nhau

Chủ yếu sử
dụng chuột
máy tính

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT
HIỆN TƯỢNG
NGUYÊN NHÂN
KHẮC PHỤC

1

Một hình ảnh hay
một ảnh (một đối
tượng) có nhiều
hiệu ứng cùng gắn
cho nó

Do khi chọn thử
hiệu ứng cho đối
tượng, trở thành
chọn thật, do đó
mỗi lần thử gắn hiệu
ứng thì đối tượng đó
lại nhận thêm một
hiệu ứng nữa

-Chọn đối tượng
- Xem trên bảng Animation
Pane, sẽ thấy các hiệu ứng
cho 1 đối tượng vừa chọn
- Bỏ bớt hiệu ứng không mong
muốn

D. KIỂM TRA
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* Kiến thức:
Trình bày cách tạo một file trình chiếu mới, trình bày nội dung chữ và
hình trên các slides, biết gắn hiệu ứng cho các đối tượng là chữ và hình, gắn các
loại hiệu ứng khác nhau
* Kỹ năng:
Thực hiện gắn hiệu ứng cho các đối tượng tạo thành sản phẩm trình chiếu
(có nội dung tương tự như bài tập thực hành).
* Thái độ:
Ham thích tìm hiểu các hiệu ứng, kiên nhẫn tìm các hiệu ứng phù hợp
nhất cho nội dung cần trình chiếu.
E. BÀI TẬP
Tạo một tập tin trình chiếu, gắn hiệu ứng sinh động cho nội dung sau:
MỘT BÀI KHÔNG ĐỀ TẶNG BẠN (Sưu tầm)
Nếu một ngày anh thấy em thay đổi
Khi những vần thơ em viết chẳng vì anh
Khi nụ cười, tiếng hát cũng mong manh
Là khi ấy anh yêu em nhiều nhất...
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HIỆU ỨNG VÀ TRÌNH DIỄN
Phần 2: HIỆU ỨNG VÀ TRÌNH DIỄN
A. MỤC TIÊU
Học xong bài này HSSV có khả năng:
- Tạo các liên kết đến các Slide, các file,…
- Ứng dụng được các lựa chọn của hiệu ứng (sử dụng thành thạo effect,
Timing, Slide Transition, Star…)
B. THIẾT BỊ, VẬT TƯ, DỤNG CỤ, TÀI LIỆU HỌC TẬP
- Bộ máy chiếu: 1 bộ
- Bộ máy tính có cài microsoft office 2010/2013:
2 SV/máy
- Bộ Unikey, bộ font tiếng Việt (cài trên máy)
- Các file tài liệu có sản phẩm cho các hiệu ứng (trình chiếu mẫu)
C. NỘI DUNG
PHẦN 1: LÝ THUYẾT, CÁC KIẾN THỨC LIÊN QUAN
I. Các thuộc tính tùy chọn trong một hiệu ứng
1. Mỗi hiệu ứng có các tuỳ chọn:

* Nhóm tuỳ chọn thứ nhất Start gồm:
- Nhóm Start on Click (Khởi động khi nhấp
chuột)
- Start With Previous (Khởi động đồng thời với
hiệu ứng trước đó)
- Start After Previous (Khởi động ngay sau hiệu
ứng trước đó)
* Nhóm tuỳ chọn thứ hai gồm:
- Effect Options …(Các lựa chọn về hiệu ứng)
- Timing … (Định thời gian cho hiệu ứng)
2. Tinh chỉnh hiệu ứng cho đối tượng:
Effect Options và Timing của mỗi hiệu ứng:
Nhấn chuột phải vào hiệu ứng cần chỉnh sửa
thêm, chọn EFFECT OPTION, thấy xuất hiện 1
bảng lệnh mang tên hiệu ứng của đối tượng mà ta
đang thực hiện:
Trong menu EFFECT
Sound: Tạo âm thanh đi kèm hiệu ứng
Ví dụ: Sound: Applause, nghĩa là khi hiệu
ứng xuất hiện sẽ nghe tiếng vỗ tay đi kèm
After animation: trạng thái ẩn hiện sau
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hiệu ứng
Ví dụ: Don’t Dim (không có gì xảy ra sau hiệu ứng), chọn màu hoặc
more color (sau khi hiệu ứng xuất hiện, văn bản sẽ đổi sang màu vừa chọn),
Hide after animation (văn bản sẽ ẩn sau khi hiệu ứng xuất hiện), Hide on next
mouse click (văn bản sẽ ẩn sau khi click chuột)
- Animatext: cách xảy ra hiệu ứng cho văn bản
Ví dụ: All at once (xuất hiện văn bản theo từng dòng), By word (xuất hiện
văn bản theo từng chữ), By letter (xuất hiện văn bản theo từng ký tự)
Trong menu TIMING
- DELAY: xác định gian hiệu ứng xảy ra
sau bao nhiêu giây
Ví dụ: Delay: 5 seconds nghĩa là 5 giây sau khi
click chuột hiệu ứng mới có tác dụng (nếu ta chọn
start on click)
- REPEAT: lặp lại hiệu ứng với số lần xác
định
Ví dụ:
o NONE: không lặp lại hiệu ứng
o 5: lặp lại 5 lần hiệu ứng đang thực hiện (ta có thể nhập số lần lặp lại tùy
theo ý muốn)
o UNTIL NEXT CLICK: lặp lại cho đếnkhi click chuột thì dừng
o UNTIL END OF SLIDE: lặp lại cho đến khi kết thúc slide đang trình chiếu
Trong menu TEXT ANIMATION: tạo hiệu ứng cho văn bản
AUTOMATICALLY AFTER: xác định khoảng thời gian văn bản xuất
hiện sau hiệu ứng trước
IN REVERSE ORDER: cho nội dung văn bản xuất hiện theo thứ tự
ngược lại
II. Phối hợp các hiệu ứng (mức độ đơn giản)
1. Tuỳ chọn về khởi động hiệu ứng:
- Start on Click (Khởi động khi nhấp chuột)
- Start With Previous (Khởi động đồng thời với hiệu ứng trước đó)
- Start After Previous (Khởi động ngay sau hiệu ứng trước đó) chúng ta
có thể phối hợp nhiều hiệu ứng với nhau theo các hình thức như là:
* Đặt nhiều hiệu ứng liên tiếp cho cùng một đối tượng.
* Đặt một hiệu ứng cho đồng thời nhiều đối tượng.
* Đặt mỗi đối tượng một hiệu ứng và các hiệu ứng nầy xảy ra đồng thời.
2. Cách “đọc số vị trí” và di chuyển số vị trí hiệu ứng:
Nhấp chọn một đối tượng trên Slide thì con số của các hiệu ứng sẽ hiện lên,
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Chọn Animation Pane để xem và chỉnh thời điểm hiệu ứng động, nhấn
Play để xem mô phỏng hiệu ứng. Animations\Preview để xem các mô phỏng.
nhấn F5 để xem mô phỏng trình chiếu cả màn hình
3. Thiết lập âm thanh vào các bước chuyển tiếp:
Khi áp dụng một hiệu ứng chuyển tiếp Slide, chúng ta có thể đính kèm
một âm thanh vào Slide. Khi Slide chuyển tiếp trên màn hình, âm thanh sẽ phát ra
Các bước thực hiện việc đính kèm một âm thanh vào Slide giống hệt như
các bước thực hiện việc gắn một hiệu ứng chuyển tiếp Slide.
Khi chúng ta thực hiện gắn một hiệu ứng chuyển tiếp cho một Slide nào đó
thì chúng ta có thể đính kèm một âm thanh bằng cách nhấp chọn một âm thanh
nào đó ở khung Sound, phần Modify transition trên hộp thoại Slide transition.
Chúng ta cần phải mở Volum trước đó để nghe âm thanh. Cách thay đổi âm
thanh hoặc gỡ bỏ một âm thanh đính kèm cũng làm tương tự như “hiệu ứng
chuyển tiếp Slide”. Các âm thanh trong bảng dưới đây thường được sử dụng:
Applause: tiếng vổ tay
Coin: tiếng đồng tiền rơi.
Camera: tiếng máy chụp hình.
Drum Roll: tiếng trống đội
Cash Register: tiếng máy đếm tiền.
Explosion: tiếng mô tả sự bùng nổ.
Chime: tiếng chuông rung.
Laser: tiếng tia lase.
Click: tiếng Click
Wind: tiếng gió thổi
III. Tạo nút điều khiển - tạo các liên kết
1. Tạo các nút điều khiển
a) Tạo các nút điều khiển:
Chúng ta thấy cần đưa vào tập tin PowerPoint các nút điều khiển.
Để thêm một nút điều khiển vào Slide đang hiển thị, trên thanh trình đơn
chúng ta nhấp menu Insert\ Shapesc có menu sổ, chọn nhóm Action Buttons,
Nhấp chọn dạng nút thích hợp.

Sau đó kéo rê chuột trên Slide để vẽ ra hình của cái nút vừa chọn. Ngay
sau đó, hộp thoại Action Settings xuất hiện, hộp thoại Action Settings có hai thẻ
là Mouse Click và Mouse Over
+ Mouse Click: là lệnh điều khiển sẽ được thực hiện khi nhấp chuột vào
nút vừa vẽ.
+ Mouse Over: là lệnh điều khiển sẽ được thực hiện khi đưa chuột vào nút
vừa vẽ.
Ở hai bảng Mouse Click và Mouse Over có các mục:
- Hyperlink to: Các mục con thường dùng đến gồm:
- Next Slide: Slide tiếp theo
- Previous Slide: Slide trước đó
- First Slide: Slide đầu tiên
- Last Slide: Slide sau
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- End Show: kết thúc trình chiếu
- Slide: Khi nhấp chọn mục con nầy thì hộp thoại Hyperlink to Slide sẽ
xuất hiện. Trên hộp thoại nầy có hiển thị danh sách các Slide (có số thứ tự). Ảnh
thu nhỏ của Slide đang chọn được hiển thị ở kế bên. Nếu tiêu đề của các Slide
được viết bằng Font Unicode thì chữ Việt sẽ hiển thị rõ
Chúng ta nhấp chọn một Slide rồi nhấp nút lệnh OK
- Other File: tập tin khác (văn bản, hình, âm thanh, phim)
- Run Program: chạy một ứng dụng khác bằng cách nhấp vào nút Browse
để chọn.
- Play Sound: nghe một âm thanh được chọn.
Các dạng nút khác thường dùng có:
Hình máy quay phim (để điều khiển mở một tập tin phim); hình cái loa (để
điều khiển mở một tập tin âm thanh);
Hình một tờ giấy (để điều khiển mở một tập tin văn bản); hình ngôi nhà
(để điều khiển đưa màn hình trình chiếu đến Slide “chủ”)
Muốn xóa bỏ một nút lệnh ra khỏi Slide, trước tiên chúng ta nhấp chuột
phải lên màn hình và chọn End Show để kết thúc trình chiếu và trở lại chế độ
xem thông thường. Chúng ta nhấp vào nút lệnh muốn gỡ bỏ và nhấn phím
Delete trên bàn phím.
Bản chất của các nút lệnh là hình, do đó chúng ta có thể đặt chữ lên chúng
(xin nhắc lại: chọn nút lệnh cần đặt chữ, nhấp chuột phải, trên menu nhanh vừa
xuất hiện nhấp chọn Add Text rồi nhập chữ vào, viết xong nhấp chuột bên ngoài
nút lệnh.)
b) Sự khác biệt giữa việc chèn trực tiếp một tập tin và việc sử dụng nút lệnh:
Ví dụ chúng ta chèn trực tiếp một tấm hình vào Slide (ở một vị trí cụ thể
nào đó, tấm hình có kích thước cụ thể nào đó) thì khi chuyển sang chế độ trình
chiếu nó cũng chiếm vị trí và diện tích như vậy, hiển thị ra trực tiếp cũng với vị
trí và kích thước đó khi đến lượt nó phải hiển thị
Cũng với tấm hình như trên, nhưng khi đặt nút điều khiển đối với nó thì
lúc chưa hiển thị nó chỉ chiếm một diện tích nhỏ; lúc lệnh cho nó hiển thị thì nó
sẽ hiển thị ra trong giao diện của một chương trình xem ảnh nào đó.
2. Liên kết
Để làm cho bài trình diễn PowerPoint linh hoạt và phong phú chúng ta
cần sử dụng các liên kết (Hyperlinks) nhằm tạo ra khả năng di chuyển giữa các
slide, giữa các bài trình diễn hay mở một ứng dụng bên ngoài chương trình
PowerPoint
a. Liên kết giữa các slide
Giả sử ta có một bài trình diễn gồm 10 slide và ta cần tạo một liên kết từ
slide 1 nhảy trực tiếp tới slide 8, ta thực hiện như sau Chọn một đối tượng trên
slide 1 để tạo liên kết. Đối tượng tạo liên kết có thể là một dòng văn bản, một
hình vẽ,…
Chuột phải trên đối tượng đó, menu sổ xuất hiện, chọn Edit Hypelink,
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xuất hiện như hình dưới đây:

Có 4 nhóm lựa chọn, như hình trên là chọn liên kết đến 1 silde khác cùng
file này.
b. Liên kết với một bài trình diễn khác
Để tiến hành liên kết với một bài trình diễn khác ta thực hiện các bước
tương tự bên trên nhưng tại Edit Hyperlink thì chọn Existing File or Web
Page
c. Chạy một chương trình khác:
Trong lúc trình diễn, chẳng những ta có thể liên kết với các slide khác, bài
trình diễn khác mà còn có thể chạy các ứng
dụng khác như Word, Excel, Calculator, bất cứ
file nào có đuôi là exe.
Để thực hiện lệnh gọi chương trình ta
thực hiện các bước tương tự trên
d. Liên kết file nhạc: file nhạc liên kết
dạng Wave, menu Slide Show\ Slide Transition
chọn các tùy chọn cho âm thanh;
Có thể dùng file MP3 cũng được nhưng
phải mở thêm phần liên kết Run program; có
thể chọn âm thanh từ hiệu ứng Effect trên thanh
hiẹu ứng
e. Một số lưu ý khi thực hiện liên kết
- Nếu muốn trình diễn trên một máy tính
khác với máy tính soạn bài trình diễn thì phải copy các file liên kết và chép vào
máy tính dự định thực hiện trình diễn.
Ví dụ: soạn bài trình diễn ở nhà, dự định đem vào máy trong cơ quan để
trình diễn thì phải copy các file liên kết trong máy ở nhà và chép vào máy ở cơ
quan cùng thư mục.
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- Khi thực hiện liên kết với các file PowerPoint khác, trang web, tài liệu
hay chương trình trên một máy này nhưng khi trình diễn lại trên một máy khác
thì có thể xảy ra tình trạng liên kết không hoạt động được. Lý do của vấn đề này
như sau: khi ta thực hiện liên kết, PowerPoint sẽ sử dụng địa chỉ tuyệt đối cho
liên kết.
Ví dụ: Ta thực hiện một liên kết đến file PowerPoint bai2.ppt trong thư
mục Trinhdien ở ổ đĩa D như sau ():
Khi đem qua máy khác thì đường dẫn tuyệt đối không còn đúng nữa nên
liên kết sẽ không thực hiện được
Để giải quyết vấn đề này ta thực hiện như sau
Giả sử ta có một file bai1.ppt có một liên kết đến file bai2.ppt và một
liên kết đến file danhsach.doc.
Trước tiên tạo một thư mục và chép tất cả các bài trình diễn hay file dự
định sẽ liên kết vào đó. Trong ví dụ trên là 2 file bai2.ppt và danhsach.doc.
Lưu bài trình diễn bai1.ppt vào cùng thư mục trên.
Trong bài trình diễn bai1.ppt tạo các liên kết đến 2 file bai2.ppt và
danhsach.doc.
Sau đó, chọn đối tượng liên kết trong bai1.ppt nhấp chuột phải và chọn
Edit Hyperlink
Chọn file cần liên kết
Sau khi thực hiện liên kết với các file exe hay trang web, trong lúc trình
diễn ta có thể nhận thông báo tương tự như hình dưới đây

Thông báo này nhằm cảnh báo rằng file liên kết có thể chứa virus và
chúng ta có muốn tiếp tục chạy file liên kết hay không
IV. Thiết lập bước chuyển tiếp giữa các Slide
Ở chế độ trình chiếu, khi chuyển từ Slide đang trình chiếu sang Slide kế
tiếp, chúng ta có thể gắn hiệu ứng chuyển tiếp. Các bước thực hiện như sau:
1.
Để áp dụng một “hiệu ứng chuyển tiếp Slide”, trên thanh trình đơn chúng
ta nhấp chọn menu Transittions\chọn các hiệu ứng chuyển tiếp được liệt kê:

2.
Để ấn định tốc độ thực hiện bước chuyển tiếp Slide, chúng ta chọn
Duration;
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Chuyển tự động từ Slide 1 sang Slide 2 ta làm như sau:
Cũng tại Transitions – nhóm Advance Slide, chọn đánh dấu vào Atter
(đặt vài giây-thử nghiệm)
3.

PHẦN II. NỘI DUNG THỰC HÀNH
1. Yêu cầu:
Tạo file trình diễn được mô tả dưới đây:
- Tại Slide đầu tiên, khi trình chiếu có nhạc (bài hát), khi qua Slide khác
thì tắt nhạc
- Bức tranh và lô-gô được liên kết đến 2 slide có nội dung câu hỏi trắc
nghiệm
- Slide 1 và slide 2 là các Slide câu hỏi trắc nghiệm (hình 11.2-11),
Tại Slide 1 hoặc Slide 2:
- Kích chuột vào nền Slide thì ô tròn số làm đồng hồ tính thời gian, đếm
lùi tự động.
- Mỗi khi đồng hồ đếm thời gian lùi, thì có kèm tiếng động.
- Khi hết thời gian đếm lùi, xuất hiện nút chữ “Trợ giúp”
- “Trợ giúp” có liên kết đến hiệu ứng biến mất 2 trong 4 câu phương án
trả lời trắc nghiệm, chỉ còn lại 2 phương án trả lời, trong đó phương án trả lời đúng
- Khi chọn “Đáp án” liên kết với hiệu ứng chỉ ra câu trả lời đúng, đồng
thời hiệu ứng Font chữ của câu trả lời đúng xuất hiện, và cũng là lúc xuất hiện
nút nhấn trở về “trang 1”, các nút “trợ giúp” và “Đáp án” biến mất
Caâu 1: ñaøo taïo ngheà hieän nay coù bao nhieâu
caáp trình ñoä, keå teân töøng caáp
B. Coù 3 caáp: SC, TC, CÑ

A. Coù 3 caáp: TC,CÑ, ÑH

C. Coù 4 caáp:SC,TC, CÑ, ÑH

D. Coù 2 caáp: TC vaø CÑ

Caâu 2: Tröôøng CÑN Phuù Yeân, laø moät trong 35
Tröôøng troïng ñieåm cuûa quoác gia. Tröôøng ñaõ
ñöôïc Kieåm ñònh Chaát löôïng ñaït caáp ñoä naøo ?
A. Caáp ñoä 1 laø caáp ñoä cao

B. Caáp ñoä toát trong khu vöïc

C. Caáp ñoä 3, caáp ñoä cao nhaát

D. Caáp ñoä chuaån theo quy ñònh.

nhaát

Đồng hồ
đếm lùi

10
0
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Trang 1

TRÔÏ GIUÙP

ÑAÙP AÙN

TRÔÏ GIUÙP

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

ÑAÙP AÙN

Trang 1

(Hình 11.2-11)

2. Thực hành
CÁC BƯỚC
CÔNG VIỆC

CÁCH THỰC HIỆN, THAO TÁC,
KỸ THUẬT
-Tạo Slide 1
-Chọn hiệu ứng cho textbox “ Thực
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B1: tạo Slide 1, file
mới

hành…” nhóm Entrace
- Chèn hình lớn (sẽ bị hình Trường CĐN
và lô-gô che khuất)
- Chèn hình và lô-gô (như slide mẫu)
* Hiện tại chưa gắn liên kết cho 2 hình
- Chèn Textbox, nhập nội dung
- Tạo Ô vuông, chèn “Trang 1”
B2: tạo Slide 2
- Vẽ Ô tròn chèn số, vẽ 10 ô như vậy và
chèn cho 10 số (dùng làm gắn hiệu ứng
làm đồng hồ đếm lùi sau này)
- Làm ô tròn để xuất hiện đánh dấu câu
chọn cho đáp án
B3: tạo Slide 3
Tương tự như Slide 2
-Tại S1: nhấp chuột phải trên hình 1 (hình
B4: tạo các liên kết Trường CĐN),chọn Action Settings,
từ Slide 1 đến các Hyperlink to, chọn liên kết đến S2, OK
Slide khác
-Tương tự như vậy cho liên kết đến S3 từ
hình lô-gô
-Gắn âm thanh: Slide Transition, Modify
Transition, chọn Sound <file nhạc.Wav>
- Tạm thời sắp 10 hình ô tròn rời nhau để
B4: tạo hiệu ứng dễ quan sát và thao tác
cho Slide 2
- Gắn hiệu ứng exit Diseppear cho số 10
(hình tròn có text bên trong là số 10), On
Click
-Gắn hiệu ứng cho số 9 tương tự như gắn
hiệu ứng cho số 10, nhưng chọn star khác
là After Previous
- Gắn âm thanh: Effect option\Effect,
chọn Sound, chọn kiểu âm thanh Click
B5: lưu file
Ctrl+S, đặt tên file <bai tap 11.2>

B6: tạo liên kết cho
trợ giúp

- Tại “Trợ giúp” gắn hiệu ứng xuất hiện
Entrace\Shape
- Chọn Star là With Previous.
- Tại textbox A (câu A) gắn hiệu ứng là:
exit\Spiral out; chọn On Click.
- Chuột phải trên thanh hiệu ứng, chọn
Timing, chọn star on click of là “Trợ
giúp”
- Tương tự như vậy ta cũng làm cho
textbox D (câu D)
- Tại ô tròn dùng để chỉ ý trả lời trắc
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chân
- Tìm 3 hình
tượng trưng
thay thế
cũng được
Sử dụng
thanh công
cụ Drawing

Lần lượt
gắn hiệu ứng
từ số 10 đến
số 0

Đề phòng
mất dữ liệu
Thanh hiệu
ứng nằm
ngang trong
bảng
Custom
Animation
bên phải
màn hình
soạn thảo
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B7a: liên kết cho
“đáp án”

B7b: Gắn cho
Textbox “đáp án”
và “Trợ giúp” hiệu
ứng biến mất
B8: liên kết cho nút
về “trang 1”
B9: tạo liên kết từ
Slide 3
B10: lưu file
B11: gắn hiệu ứng
cho 2 hình nhỏ ban
đầu của Slide 1

B11: Trình bày lại
cho đúng Slide
mẫu; lưu file
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nghiệm đúng, ta gắn hiệu ứng xuất hiện
Entrace\Curve Up, chọn On Click, chọn
Timing- chọn Star effect on click of là
“Đáp án”
- Chọn tốc độ tùy thích
- Tại Textbox B, chọn hiệu ứng
Emphasis\Color Wave, chọn After
Previous; chọn Repeat là Until Next Click
-Gắn hiệu ứng exit cho “đáp án” và cho
“Trợ giúp”, cùng chọn Star
With
Previous trong bước 7a
(đã tạo nút ô vuông “trang 1” tại B2)
- Gắn hiệu ứng Entrance\Fly In, chọn Star
With Previous.
Tương tự như bước 4 đến bước 8
Ctrl+S
- Tại S1: chọn hình Trường CĐN, gắn
thuộc tính Exit, chọn Star On Click, chọn
Timing\Triggers, chọn Star Effect on
Click là Rectangle 2
(Rectangle 2 là tên của khung hình ta
đang chọn, khi thao tác thực hành có thể
có tên khác)
- Tương tự như vây, cho việc chọn lô-gô
-Dùng chuột rê các hình tròn gắn số sao
cho trùng khít nhau; chỉnh sửa các dối
tượng khác,….
-Ctrl+S

3. Hiện tượng, nguyên nhân sai hỏng và cách khắc phục
TT
HIỆN TƯỢNG
NGUYÊN NHÂN

1

Lỡ tay kích chuột khi
trình chiếu làm cho đối
tượng xuất hiện nhưng
không biết làm sao cho
nó ẩn trở lại ban đầu

2

Khi trình chiếu các đối
tượng có hiệu ứng là
chuyển động, khi kết

Giáo trình MĐ 07-Tin học văn phòng

Sau khhi
kích hoạt hết
các hình nhỏ
này ta thấy
có hình nền
lớn xuất hiện

KHẮC PHỤC

Chọn đối tượng: Effectt\
Effect option\ After
Không dùng Hide Animation\ Hide on next
on next mouse click. mouse click;
(Có thể lăn chuột giữa lên
1 nấc cũng được)
Không sử dụng
Chọn đối tượng, chọn
Effect phù hợp.
Effectt\Effect option\
Effect\After Animation,
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3

thúc chuyển động thì
nó vẫn xuất hiện. Muốn
đối tượng biến mất khi
kết thúc hiệu ứng là
không được
Cứ kích chuột vào màn
hình là các bước trình
chiếu lại hoạt động,
(Chuột cảm biến máy
tính Laptop rất dễ bị
kích hoạt ngoài ý
muốn).
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chọn Hide after
Animation

Có sử dụng thuộc
tính Click chuột

Bỏ thuộc tính Click chuột
bằng cách: nhóm
Transition, bỏ chọn On
mouse click tại Advance
slide

D. KIỂM TRA
* Kiến thức:
Kiểm tra khả năng sử dụng thành thạo các lựa chọn (các thuộc tính) của
hiệu ứng như: effect, Timing, Slide Transition, Star…), các vấn đề về liên kết,
thiêt lập chuyển tiếp giữa các Slide….
* Kỹ năng:
Thực hiện một bài trình diễn hoàn chỉnh (có sử dụng các tùy chọn của
hiệu ứng, thiết lập âm thanh, nút điều khiển, liên kết, và có sự chuyển tiếp giữa
các slide), Nội dung trình chiếu tương tự như bài tập thực hành hoặc chọn một
số nội dung quen thuộc khác mà chúng ta đã biết)
* Thái độ:
Cần cù lựa chọn nội dung phù hợp với hiểu biết chuyên môn và tìm các
hiệu ứng phù hợp nhất để xây dựng cho bài trình chiếu.
E. BÀI TẬP
Làm bài trình chiếu tương tự như bài thực hành này, nhưng ứng dụng cho
6 câu hỏi trắc nghiệm; có liên kết âm thanh, bài hát.

BÀI TẬP POWERPOINT
Thiết kế bài trình chiếu có nội dung sau đây:
1. Phân tích (mô tả) nguyên lý hoạt động của mạch điện một chiều gồm:
Nguồn điện, công tắt, bóng đèn, dây dẫn, am-pe kế,…
2. Mô tả hoạt động của pít-tông trong động cơ đốt trong
3. Mô tả hoạt động tuần hoàn của con lắc dây, có chu kỳ con lắc là 1giây
4. Thiết kế bài giảng tháo lắp quạt của CPU máy vi tính
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5. Chèn hình ảnh, chèn âm thanh (giống đoạn Video) cho một số hình ảnh
tư liệu học tập, hoặc hình ảnh họa cho bài hát
6. Làm chương trình trò chơi đơn giản mô phỏng theo chương trình “chiếc
nón kỳ diệu”
7. Làm chương trình bài thi tìm hiểu an toàn giao thông, hoặc chương
trình tìm hiểu biển đảo Việt Nam,..
8. Xây dựng một trình chiếu cáo thực tập sản xuất tại doanh nghiệp của
một số mô-đun/môn học.
9. Chương trình tìm hiểu ca sỹ và bài hát nổi tiếng: đưa chuột máy tính
vào hình ca sỹ lập tức bài hát nổi tiếng của ca sỹ được mở lên, nhưng khi Click
chuột vào miệng của hình Ca sỹ thì tắt âm thanh bài hát!
10.Xây dựng một bài trình chiếu bằng PowerPoint có nội dung phong
phú, sử dụng nhiều chức năng và công cụ hiện đại của PowerPoint mà HSSV ưa
thích nhất.
---------------------------------
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CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN TIN HỌC VĂN PHÒNG
/QĐ-CĐN, ngày 03/12/2011 của hiệu trưởng trường Cao đẳng Nghề Phú
Yên, về việc ban hành chương trình nghề CĐ Quản trị mạng)

Mã số mô đun: MĐ 07
Thời gian mô đun: 120h
(Lý thuyết: 45h; Thực hành: 75h)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:
- Vị trí của mô đun: mô đun được bố trí sau khi sinh viên học xong các môn học chung,
Anh văn chuyên ngành, tin học đại cương và trước các môn học, mô đun đào tạo chuyên môn
nghề.
- Tính chất của mô đun: Là mô đun đào tạo cơ sở nghề bắt buộc.
II. MỤC TIÊU MÔ ĐUN
- Hiểu và thao tác được các công cụ trong bộ phần mềm Microsoft Office hoặc phần mềm
nguồn mở Open Office
- Sử dụng thành thạo phần mềm soạn thảo văn bản (Microsoft Word hoặc phần mềm
nguồn mở Open Office Writer) để tạo các tài liệu đạt tiêu chuẩn theo qui định.
- Sử dụng phần mềm bảng tính (Microsoft Excel hoặc bảng tính trong Open Office Calc)
để tạo lập, biểu diễn các kiểu dữ liệu: số, chuỗi ký tự, thời gian, biểu đồ và lập được các bảng
tính...
- Sử dụng phần mềm trình diễn (Microsoft PowerPoint hoặc trình diễn trong Open Office
Draw) thiết kế các bài báo cáo, chuyên đề một cách chuyên nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔ ĐUN
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:
Thời gian
Số
Kiểm
Tên các bài trong mô đun
Lý
Thực
TT
Tổng số
tra*
thuyết
hành
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tổng quan về Internet
Dịch vụ World Wide Web – Truy cập Internet
Tổng quan về phần mềm xử lý văn bản
Trình bày văn bản
Xử lý bảng biểu
Bảo mật và In ấn
Tổng quan về Excel
Hàm trong Excel
Đồ thị và in ấn
Tổng quan Powerpoint
Hiệu ứng và trình diễn
Cộng:

5
15
10
15
10
5
15
25
5
5
10
120

2
3
5
5
4
2
5
10
2
2
4
45

3
12
5
9
5
3
9
14
3
3
5
70

1
1
1
1

1
5

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ
thực hành.
2. Nội dung chi tiết:
Bài 1:

Tổng quan về Internet
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Mục tiêu:
- Trình bày được khái niệm về Internet;
- Trình bày được các dịch vụ triển khai trên mạng Internet;
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Nội dung của bài:
Số TT
1
2
3
4

Bài 2:

Tên chương mục
Khái niệm về Internet
Sử dụng Internet
Tìm hiểu về Internet
Các dịch vụ trên Internet
Cộng

Thời gian: 5h (LT: 2h; TH: 3h)
Thời gian
Tổng
Lý
Thực
số
thuyết
hành
0.5
0.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1.5
0.5
1
1.5
5
2
3

Dịch vụ World Wide Web – Truy cập Website

Kiểm Tra*

Thời gian: 15 giờ

Mục tiêu:
- Mô tả được dịch vụ World Wide Web trên Internet;
- Cài đặt và sử dụng được các trình duyệt internet thông dụng;
- Trình bày các sử dụng thư điện tử ( E-Mail);
- Trình bày được địa chỉ Internet.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Nội dung của bài:

Thời gian: 15h (LT: 3h; TH: 12h)
Thời gian
Số TT
Tên chương mục
Tổng
Lý
Thực
số
thuyết
hành
1
Dịch vụ World wide web
0.5
1
1.5
2
Cài đặt trình duyệt internet Explorer
0.5
2
2.5
3
Trình duyệt web
0.5
2
2.5
4
Truy cập website
0.5
2
2.5
5
Lưu trữ trang web hiện hành
0.5
1
1.5
6
Quản lý mail
0.5
3
3.5
Cộng
15
3
11

Kiểm Tra*

1
1

Bài 3: Tổng quan về phần mềm xử lý văn bản
Mục tiêu của bài:
- Hiểu được trình soạn thảo văn bản.
- Nắm được các thao tác căn bản trên một tài liệu.
Nội dung của bài:
Thời gian: 10h (LT: 5h; TH: 5h)
Thời gian
Số TT
Tên chương mục
Tổng
Lý
Thực
số
thuyết
hành
1
Giới thiệu Microsoft word
1
1
2
2
Các thao tác căn bản trên một tài liệu
2
2
4
3
Soạn thảo văn bản
2
2
4
Cộng
10
5
5
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Bài 4: Trình bày văn bản
Mục tiêu của bài:
- Sử dụng được các đối tượng và hiệu ứng để trình bày văn bản;
- Trình bày cách thức định dạng văn bản;
- Định dạng được một văn bản đúng yêu cầu.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Nội dung của bài:
Thời gian: 15h (LT: 5h; TH: 10h)
Thời gian
Số
Tên chương mục
Tổng
Lý
Thực
TT
số
thuyết
hành
1
Định dạng văn bản
2
3
5
2
Chèn các đối tượng vào văn bản
2
3
5
3
Các hiệu ứng đặc biệt
1
3
5
Cộng
15
5
9

Kiểm Tra*

1
1

Bài 5: Xử lý bảng biểu
Mục tiêu của bài:
- Mô tả được các thao tác tạo và xử lý bảng biểu;
- Trình bày nội dung văn bản trên bảng biểu.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Nội dung của bài:
Thời gian: 10h (LT: 4h; TH: 6h)
Thời gian
Số TT
1
2
3

Tên chương mục
Chèn bảng biểu vào văn bản
Các thao tác trên bảng biểu
Thay đổi cấu trúc bảng biểu
Cộng

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

3
4
3
10

1
2
1
4

2
2
2
6

Kiểm Tra*

Bài 6: Bảo mật và In ấn
Mục tiêu của bài:
- Thực hiện được thao tác tạo mật khẩu cho văn bản;
- Chọn lựa chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn;
- Thực hiện được các thao tác trộn văn bản.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Nội dung của bài:
Thời gian: 5h (LT:2 h; TH: 3h)
Thời gian
Số TT
1
2
3

Tên chương mục
Bảo mật
In ấn
Trộn văn bản
Cộng

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

1.5
1.5
2
5

0.5
0.5
1
2

1
1
1
3

Kiểm Tra*

Bài 7: Tổng quan về Bảng tính
Mục tiêu của bài:
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 Trình bày được khái niệm về bảng tính
 Hiểu được cách thức tổ chức làm việc của bảng tính
Nội dung của bài:
Thời gian: 15h (LT: 5h; TH: 10h)
Thời gian
Số TT
1
2

Tên chương mục
Giới thiệu
Làm việc với bảng tính
Cộng

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

Kiểm Tra*

1
14
15

1
4
5

9
9

1
1

Bài 8: Hàm trong EXCEL
Mục tiêu của bài:
- Mô tả được khái niệm về các hàm trong Excel;
- Trình bày được cú pháp của từng hàm;
- Thực hiện được lồng ghép các hàm với nhau.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Nội dung của bài:
Thời gian: 29h (LT: 10h ; TH: 19h)
Thời gian
Số TT
1
2
3
4
5
6
7

Tên chương mục

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

Các khái niệm
Hàm xử lý dữ liệu dạng số
Hàm xử lý dữ liệu dạng chuổi
Hàm xử lý dữ liệu dạng Ngày tháng
Hàm thống kê và thống kê có điều kiện
Hàm logic
Hàm về tìm kiếm và tham số
Cộng

1
3
4
6
6
5
4
25

1
1
2
2
2
1
1
10

2
2
4
4
4
2
14

Kiểm Tra*

1
1

Bài 9: Đồ thị và in ấn
Mục tiêu của bài:
- Thực hiện được đồ thị dựa trên số liệu đã tính toán trong bảng tính;
- Chọn lựa các chế độ và hiệu chỉnh trước khi in ấn.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Nội dung của bài:
Thời gian: 5h (LT: 2h ; TH: 3h)
Thời gian
Số TT
1
2

Tên chương mục
Đồ thị
In ấn
Cộng

Tổng
số

Lý
thuyết

Thực
hành

2
3
5

1
1
2

1
2
3

Kiểm Tra*

Bài 10: Tổng quan power point
Mục tiêu của bài:
- Hiểu được Powerpoint là phần mềm dùng để trình diễn;
- Mô tả được các thao tác trên trình đơn.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
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Nội dung của bài:
Số TT
1
2

Tên chương mục
Giới thiệu
Làm việc với presentation-Slide
Cộng

Thời gian: 5h (LT: 2h ; TH: 3h)
Thời gian
Kiểm Tra*
Tổng
Lý
Thực
số

thuyết

hành

0.5
4.5
5

0.5
1.5
2

3
3

Bài 11: Hiệu ứng và trình diễn
Mục tiêu của bài:
- Thực hiện được các hiệu ứng cho từng đối tượng;
- Mô tả các thao tác trên trình đơn.
- Thực hiện các thao tác an toàn với máy tính.
Nội dung:
Số TT
1
2

Tên chương mục
Tạo hiệu ứng cho đối tượng
Trình diễn slide
Cộng

Thời gian: 10h (LT: 4h ; TH: 6h)
Thời gian
Kiểm Tra*
Tổng
Lý
Thực
số

thuyết

hành

4
5
10

2
2
4

2
3
5

1
1

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:
Giải thích các câu lệnh.; Trình bày đầy đủ các lệnh trong nội dung bài học; Sử dụng
phương pháp phát vấn; Cho HSSV thực hiện các câu lệnh trên máy tính và đặt các câu hỏi để
HSSV trả lời Phân nhóm cho các HSSV thực hiện tính toán trên máy tính ; HSSV trao đổi với
nhau, thực hiện các bài thực hành và trình bày theo nhóm; Thực hiện các bài tập thực hành được
giao.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị
đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy.
4. Sách giáo khoa và tài liệu cần tham khảo:
Tin học văn phòng – Nhóm biên dịch tri thức thời đại
Tin học văn phòng –Thạc Mạnh Cường – năm 2005
Giáo trình lý thuyết và thực hành Tin học văn phòng - Nguyễn Đình Tuệ, Hoàng Đức
Hải – Nhà xuất bản lao động xã hội - Năm 2006.
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