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Thí sinh mở thư mục BAITHUCHANH_Kxxxx (Kxxxx là số báo danh của thí sinh) và làm bài 

thực hành. Lưu ý: Trong thư mục có 06 file: Dethi_Xuat1.pdf; Kxxxx.docx; Kxxxx.xlsx; 

Kxxxx.pptx; Hinh1.jpg, Hinh2.jpg. 

PHẦN I: MS-WORD (3 điểm) 

1. Mở tập tin Kxxxx.docx thực hiện các yêu cầu sau đây. 

2. Định dạng trang in văn bản: khổ giấy A4, theo hướng đứng của trang và căn lề đơn vị 

Centimetes (cm) lề trái: 3cm, lề phải: 2cm, lề trên và lề dưới: 2cm.  

3. Nhập và định dạng văn bản theo mẫu với cỡ chữ: 13, font chữ “Times New Roman”, khoảng 

cách dãn dòng Line Spacing: 1.5 lines. Chèn hình, tạo kiểu chữ WordArt, chia cột và tạo Drop 

Cap như mẫu bên dưới.  

 

 

 

 

gày lễ Vu Lan hàng năm được tổ 

chức long trọng nhằm nhắc nhở 

các thế hệ con cháu 

luôn nhớ tới công ơn dưỡng dục 

sinh thành của ông bà, cha mẹ 

cũng như tổ tiên và các bậc anh 

hùng dân tộc đã có công với đất 

nước. Không riêng gì đối với mỗi 

người Phật tử, Lễ Vu Lan mở ra cả 

một mùa báo ân, báo hiếu lan toả khắp cả 

đất nước Việt Nam. 

áo hiếu ở đây là đối với cha mẹ, 

người đã sinh và nuôi dưỡng chúng ta 

không chỉ ở kiếp này mà còn ở 

nhiều kiếp khác. Tín ngưỡng Phật giáo luôn 

nhìn nhận con người trong mối tương quan 

nhân quả, trong vòng báo luân hồi. Điều này 

dẫn đến việc chúng ta phải mở rộng vòng 

báo hiếu ra 

tất cả các 

chúng sinh. 

“Phổ độ 

chúng sanh”, 

“cứu nhân độ 

thế”, “xá tội 

vong nhân”. 

ành tặng cha mẹ những món 

quà báo hiếu trong ngày Vu 

Lan đã trở thành một nét đẹp 

văn hóa không thể tách rời đối với dân tộc 

Việt Nam .
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PHẦN II: MS POWERPOINT (3 điểm) 

Mở tập tin Kxxxx.pptx, tạo một Slide có nội dung theo yêu cầu dưới đây: 

1. Tạo màu hoặc hoa văn cho nền Slide và chọn màu chữ thích hợp. 

2. Tạo WordArt cho tiêu đề, tạo Shapes và chèn đúng hình theo mẫu. 

3. Tạo hiệu ứng xuất hiện cho từng đối tượng phù hợp  

4. Tạo liên kết đến tập tin văn bản MS-Word vừa hoàn thành ở phần I khi chọn vào hình. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN III: MS EXCEL (4 điểm) 
 

 
 

Yêu cầu:  

Câu 1: Nhập bảng dữ liệu trên và định dạng theo mẫu (0.5 điểm) 

Câu 2: Căn cứ ký tự đầu của Mã Hàng và Bảng phụ để điền vào cột Tên Hàng (1.0 điểm) 

Câu 3: Dựa vào cột Tên hàng và Bảng phụ để lấy Đơn giá, định dạng đơn giá theo dạng #,##0 

“đồng” (1.5 điểm) 

Câu 4: Tính cột Thành tiền = Đơn giá * Số lượng + Thuế. Sắp xếp tên hàng theo đơn giá từ 

cao đến thấp (1.0 điểm) 

---HẾT--- 


