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SỞ GDĐT PHÚ YÊN KỲ THI SÁT HẠCH KỸ NĂNG ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 

HĐ THI: TT GDTX PHÚ YÊN Môn thi: THỰC HÀNH – XUẤT 1 

Ngày thi: 15-01-2022 

ĐỀ CHÍNH THỨC Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian giao đề) 

 (Đề thi có 02 trang) 

 

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; Hinh 1.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 trái: 

3cm, lề phải: 2cm, lề trên và lề dưới: 2cm.  

3. Nhập và định dạng đoạn văn bản theo mẫu sau đây sử dụng các font để trang trí các 

câu. Dùng công cụ để tô màu chữ, màu nền cho chữ; Cỡ chữ: 13, khoảng cách giữa các 

dòng nội dung là 1.5pt.  

4. Sử dụng chức năng WordArt để tạo kiểu chữ và Column để chia văn bản thành 02 cột 

và sử dụng Drop Cap để tạo chữ lớn đầu dòng như bên dưới. 

 

 

 

 

 

oa vàng trên thảm cỏ xanh” 

Phú Yên khoe sắc tình anh dạt dào. 

Cánh diều lượn khắp ngõ vào 

Rừng hoa đua nở vẫy chào duyên em. 

Biển xanh sóng lượn từng đêm 

Nghe câu mái đẩy tình thêm mượt mà 

Đá bia ghi tạc sử nhà 

Mũi Điện thắp sáng gần xa thuyền về. 

Chênh chao xanh thẳm đợi chờ 

Vũng Rô cảng biển mộng mơ ngọt ngào 

Sông Đà, núi nhạn vươn cao 

Chóp chài ôm trọn mây vào mưa rơi. 

Đồng cam hương tỏa ngất trời 

Đưa dòng nước ngọt gọi mời lúa reo 

Tuy Hòa vươn cánh nhịp theo 

Phố đêm rực rỡ trăng treo tỏa màu. 

Bình minh trải lụa đậm sâu 

Ô Loan nghiêng bóng hát câu ân tình 

Chập chùng Đá đĩa quê mình 

Khắc câu phong cảnh đẹp xinh nhất vùng. 

Ai ơi! Lưu luyến… nên dừng 

Ngân vang… điệp khúc… hòa cùng… duyên 
quê… 

Theo thơ: Trần Đông Lâm

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 đúng WordArt, ch n được hình ảnh (hình ảnh đính k m).  

3. Tạo hiệu ứng xuất hiện cho các đối tượng xuất hiện theo thứ tự từ  

4. Tạo liên kết (Hyperlink) đến file Word ở phần I khi chọn vào hình. 
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PHẦN III: MS EXCEL (4 điểm) 

 

 

Yêu cầu: 

1. Lập bảng tính trên theo nội dung đã cho (0.5 điểm) 

2. Căn cứ vào Mã hàng trong bảng PHIẾU HÀNG và bảng SẢN PHẨM để lấy 

Tên hàng và Đơn giá tương ứng (1.5 điểm). 

3. Tính cột Khuyến mãi cho các mặt hàng theo quy tắc mua 05 tặng 01, cụ thể 

như sau (theo Số Lượng): Từ 1 đến 4: Không được tặng; Từ 5 đến 9: Tặng 1 sản 

phẩm; Từ 10 đến 14: Tặng 2 sản phẩm; Từ 15 đến 19: Tặng 3 sản phẩm; Từ 20 sản 

phẩm trở lên: Tặng 4 sản phẩm (1.0 điểm). 

 4. Thành tiền = Số lượng * Đơn giá và tính Tổng cộng tiền khách hàng phải trả 

(1.0 điểm)     __ Hết __ 

 


