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 BÀI TẬP 

1./ Internet Explorer là gì? 
2./ Trình bày các thành phần cơ bản của Internet Explorer 
3./ Trình bày chức năng InPrivate Filtering 
4./ Trình bày biểu mẫu và công dụng của nó 
5./ Trình bày dịch vụ công trực tuyến 
6./ Dịch vụ hành chính công là gì? 
7./ Dịch vụ công trực tuyến là gì? 
8./ Sử dụng trình duyệt Web Internet Explorer để tìm kiếm thông tin và sử dụng chương trình PowerPoint 

để viết báo cáo những kết quả tìm được: 
- Chọn một chủ đề yêu thích 

- Sử dụng công cụ tìm kiếm (search engine) như Google.com, Bing.com, Yahoo.com, Ask.com,… 

để tìm kiếm thông tin về chủ đề đã chọn (Nhập từ khóa vào để tìm kiếm) 

- Tổng hợp thông tin đã thu thập được để thiết kế một buổi trình chiếu trình bày về chủ đề đã chọn 

- Yêu cầu: 

 Gồm khoảng 13-15 slides 
 1 slide tiêu đề 
 1 slide giới thiệu nội dung tổng quát 
 8-10 slides trình bày chi tiết nội dung đã giới thiệu 
 1 slide kết thúc vấn đề 
 1 slide cám ơn khán giả đã theo dõi buổi báo cáo 
 1 slide giải đáp thắc mắc và thảo luận  

 Tiêu đề mỗi slide có font Times New Roman, size 36, in đậm (Sử dụng slide master để 
chỉnh sửa) 

 Chọn mẫu thiết kế thích hợp (mẫu có sẵn trong PowerPoint hoặc tìm kiếm và sử dụng 
mẫu sưu tầm trên internet) 

  Sử dụng hiệu ứng cho các đối tượng trong silde cũng như hiệu ứng chuyển slide thích 
hợp, không rườm rà. 

Chọn câu trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau 

9./ Internet Explorer là? 

a. Một chuẩn mạng cục bộ 

b. Trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet 

c. Bộ giao thức 

d. Thiết bị kết nối các mạng 

10./ Người dùng Internet Explorer có thể: 

a. Lưu nội dung trang Web 

b. Lưu lại địa chỉ các trang web thường dùng 

c. Tải về tập tin từ Internet 

d. Tất cả đúng 

 

 

 

 

 

 

 


