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 BÀI TẬP 

Trong Windows, thực hiện các yêu cầu sau:  
1./ Thao tác với các cửa sổ: 

- Mở cửa sổ Microsoft Word. Thực hiện các thao tác: phóng to, phục hồi, thu nhỏ, thay đổi kích thước, 
di chuyển cửa sổ sang vị trí mới trên màn hình Desktop. 

- Mở tiếp hai cửa sổ Computer và Microsoft Excel. Chuyển đổi qua lại giữa ba cửa sổ (dùng phím tắt 
Alt+Tab hoặc click chuột vào các biểu tượng của các ứng dụng trên thanh Taskbar).  

- Đóng các cửa sổ đang mở 
2./ Hiệu chỉnh độ phân giải màn hình:  

- Xem độ phân giải màn hình đang được thiết lập ở thông số nào?  
- Thay đổi độ phân giải màn hình thành 1280x720 và cho nhận xét.  
- Đặt độ phân giải trở lại thông số ban đầu.  

3./ Thay đổi màn hình Desktop:  
- Thay đổi ảnh nền của màn hình dựa vào danh sách ảnh nền có sẵn (Desktop Background) và xem kết 

quả.  
- Chọn tất cả các ảnh nền có trong danh sách, thiết lập thời gian tự động thay đổi ảnh nền sau mỗi 5 

phút, cách thay đổi ảnh ngẫu nhiên không theo thứ tự.  
4./ Bật chế độ bảo vệ màn hình (Screen saver) của máy tính:  

- Chọn kiểu Bubbles.  
- Chọn thời gian chờ 1 phút.  
- Nhấn nút Preview để xem thử.  
- Đổi kiểu khác, nhấn Preview để xem thử.  

5./ Thay đổi ngày giờ hệ thống:  
- Đổi ngày giờ hệ thống sang ngày 24/12/2025 và cho biết xem ngày này là thứ mấy trong tuần?  
- Đổi giờ hệ thống sang 11:35 PM.  
- Ghi nhận lại ngày và giờ, đổi múi giờ hệ thống sang (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, 

Stockholm, Viena.  
- Ghi nhận lại ngày và giờ vừa thay đổi, cho nhận xét.  
- Đổi múi giờ sang (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta.  
- Đổi lại ngày và giờ hiện hành cho máy tính.  

6./ Thay đổi định dạng ngày và giờ, tiền tệ  
- Thay đổi định dạng ngày: dd/mm/yyyy  
- Thay đổi định dạng thời gian: hh:mm:ss  
- Thay đổi định dạng số:   

▪ Phân cách hàng nghìn: dấu chấm (.)  
▪ Phân cách phần thập phân: dấu phẩy (,)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


