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Chương 1: Soạn thảo văn bản cơ bản 

BÀI TẬP  1 
(Noäi dung: trình baøy font) 

Trình Baøy Font Chöõ 

 là một chương trình xử lý văn bản mạnh, ngoài các chức năng giúp 

người sử dụng gõ nhanh và đúng một văn bản, nó còn cho phép chúng ta dễ 

dàng chèn các ký tự đặc biệt vào văn bản như “ © ®        

      “, làm cho văn bản phong phú hơn. 

Chúng ta có thể nhập văn bản ở dạng chữ thường hoặc CHỮ IN để 

rồi sau đó có thể đổi sang một kiểu chữ thích hợp. Các lệnh thường dùng 

trong văn bản có thể trình bày nhanh nhờ biểu tượng  (Bold) để tạo chữ 

đậm,  (Italic) để tạo chữ nghiêng, (Underline) để tạo ra chữ gạch 

dưới, hay kết hợp cả ba. 

Ngoài ra còn có các lệnh khác cầu kỳ hơn phải vào menu để trình 

bày như: Words Only chỉ gạch dưới cho từng chữ một. Double để gạch 

dưới hai nét. Dotted để gạch dưới bằng dấu chấm, Strikethrough tạo ra chữ 

gạch giữa, các lệnh Superscript và Subcript giúp chúng ta tạo được một biểu thức 

đơn giản có dạng như a1X
2 + b1Y

2 = 0, từ cách gõ chữ thường có thể đổi 

sang dạng CHỮ IN hoặc CHỮ CÓ KÍCH THƯỚC NHỎ HƠN nhờ vào 

lệnh ALL CAPS hoặc SMALL CAPS. Khoảng cách giữa các ký tự có thể 

thay đổi dễ dàng nhờ dùng các lệnh trong Spacing: 

 Normal Trung tâm tin học 

 Expanded Trung tâm tin học  

 Condensed Trung tâm tin học 

Các font chữ tiếng Việt thường được dùng trong văn bản: 
Times New Roman, Normal, Italic, Bold, Bold Italic 

Arial, Normal, Italic, Bold, Bold Italic 

Verdana, Normal, Italic, Bold, Bold Italic 

Tahoma, Normal, Italic, Bold, Bold Italic 
Castellar, Bold, Bold Italic 

Monotype Corsiva, Italic, Bold Italic 
Courier New,Normal,Italic, Bold, Bold Italic 

Benguiat Bk BT, Normal, Italic, Bold, Bold Italic 

Script MT Bold, Normal, Italic, Bold, Bold ItalicAlgerian, 
Normal, Italic, Bold, Bold Italic 

Font VNI-Ariston 
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BÀI TẬP  2 
(Noäi dung: Trình baøy Paragraph) 

 

Yêu cầu 1: Nhập nội dung văn bản sau. Sau đó sao chép thêm 3 đoạn nữa. 

Dùng chức năng canh lề đoạn văn bản (left, center, right, justify) để lần 

lượt định dạng đoạn văn bản và quan sát kết quả hiển thị. 

Meï yeâu con neân meï phaûi hoûi xem con saép ñi ñaâu, vôùi ai, khi naøo veà. 

Meï yeâu con neân meï muoán con tieát kieäm tieàn ñeå mua moät chieác xe ñaïp 

ñi hoïc cho duø cha meï thöøa söùc mua cho con. Meï yeâu con neân meï im 

laëng vaø ñeå con töï khaùm phaù ra raèng ngöôøi baïn thaân nhaát cuûa con 

khoâng toát.... 

Yêu cầu 2: Nhập nội dung văn bản sau. Sau đó sao chép thành 4 đoạn. 

Dùng các chức năng : First Line Indent, Hanging Indent, Left Indent, 

Right Indent để lần lượt định dạng cho các đoạn văn bản và quan sát kết 

quả hiển thị. 

Khoâng moät ngoân ngöõ naøo taû xieát ñöôïc söùc maïnh, veû ñeïp, söï haøo 

huøng vaø caùi uy nghi cuûa tình meï. Tình meï khoâng nao nuùng khi con ngöôøi run sôï, tình meï 

caøng maïnh hôn khi con ngöôøi guïc ngaõ vaø treân nhöõng hoang vu cuûa tieàn taøi vaät chaát, tình 

meï toûa aùnh quang cuûa loøng trung thaønh voâ haïn, nhö nhöõng vì sao treân baàu trôøi... (Chức 

năng First Line Indent) 

Khoâng moät ngoân ngöõ naøo taû xieát ñöôïc söùc maïnh, veû ñeïp, söï haøo huøng vaø caùi uy nghi 

cuûa tình meï. Tình meï khoâng nao nuùng khi con ngöôøi run sôï, tình meï 

caøng maïnh hôn khi con ngöôøi guïc ngaõ vaø treân nhöõng hoang vu cuûa 

tieàn taøi vaät chaát, tình meï toûa aùnh quang cuûa loøng trung thaønh voâ 

haïn, nhö nhöõng vì sao treân baàu trôøi... (Chức năng Hanging 

Indent) 

Font  

VNI-Park 
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Khoâng moät ngoân ngöõ naøo taû xieát ñöôïc söùc maïnh, veû ñeïp, söï haøo 

huøng vaø caùi uy nghi cuûa tình meï. Tình meï khoâng nao nuùng khi con 

ngöôøi run sôï, tình meï caøng maïnh hôn khi con ngöôøi guïc ngaõ vaø treân 

nhöõng hoang vu cuûa tieàn taøi vaät chaát, tình meï toûa aùnh quang cuûa 

loøng trung thaønh voâ haïn, nhö nhöõng vì sao treân baàu trôøi... 

   (Chức năng Left Indent) 

Khoâng moät ngoân ngöõ naøo taû xieát ñöôïc söùc maïnh, veû ñeïp, söï 

haøo huøng vaø caùi uy nghi cuûa tình meï. Tình meï khoâng nao nuùng 

khi con ngöôøi run sôï, tình meï caøng maïnh hôn khi con ngöôøi guïc 

ngaõ vaø treân nhöõng hoang vu cuûa tieàn taøi vaät chaát, tình meï toûa 

aùnh quang cuûa loøng trung thaønh voâ haïn, nhö nhöõng vì sao treân 

baàu trôøi... (Chức năng Right Indent) 

Khoâng moät ngoân ngöõ naøo taû 

xieát ñöôïc söùc maïnh, veû ñeïp, söï haøo huøng vaø caùi 

uy nghi cuûa tình meï. Tình meï khoâng nao nuùng khi 

con ngöôøi run sôï, tình meï caøng maïnh hôn khi con 

ngöôøi guïc ngaõ vaø treân nhöõng hoang vu cuûa tieàn 

taøi vaät chaát, tình meï toûa aùnh quang cuûa loøng trung 

thaønh voâ haïn, nhö nhöõng vì sao treân baàu trôøi. 

(Kết hợp các chức năng Left, Right 

Indent và First line Indent) 

Yêu cầu 3: Thực hiện lệnh FormatParagraph, định dạng 

spacing(before, after) với khoảng cách là 6pt cho các đoạn văn bản trên. 

Định dạng line spacing cho đoạn văn bản cuối cùng là  1.5 lines và đoạn 

văn bản đầu tiên có multiline-at 1.3. Quan sát kết quả hiển thị. 
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BÀI TẬP  3 
 (Nội dung: Bullets and Numbering, Border and Shading) 

 

1. Dùng chức năng Bullets and Numbering, Border and Shading để định 

dạng đoạn văn bản sau: 

 

YÙ ÑEÏP LÔØI HAY 

 Cách duy nhất để có bạn bè là chính bản thân mình phải là một người 

bạn - Emerson 

 Bạn có yêu đời không? Vậy đừng phung phí thời gian vì chất liệu của 

cuộc sống được làm bằng thời gian – Franklin. 

 Thời gian không đo lường bằng năm tháng mà bằng những gì chúng 

ta làm được (H.Cason)  

 Hãy suy nghĩ tất cả những gì bạn nói nhưng đừng nói tất cả những gì 

bạn nghĩ - Delarme 

 

2. Dùng chức năng Bullets and Numbering để trình bày đoạn văn bản sau:  

I. ĐỊNH DẠNG ĐOẠN VĂN 

Một đoạn văn (paragraph) gồm một hoặc nhiều dòng được kết thúc 

bằng phím Enter. 

1. Các dạng trình bày đoạn văn 

a. First line 

b. Hanging Indent 

c. Left Indent 

d. Right Indent 

2. Định dạng đoạn văn đơn giản 
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3. Định dạng đoạn văn phức tạp: 

Để định dạng đoạn văn phức tạp hơn, sử dụng lệnh 

Format/Paragraph: 

 Mục Alignment 

 Mục Indentation 

 Mục Special 

 Mục Spacing 

 Mục Line Spacing 

II. TRÌNH BÀY ĐOẠN VĂN BẢN DẠNG LIỆT KÊ 

1. Dùng các biểu tượng trên thanh formatting 

2. Dùng menu lệnh 

 Lớp Bulleted 

 Lớp Numbering 
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BÀI TẬP  4 
(Nội dung: Tab kết hợp với Bullet and Numbering, WordArt, ClipArt) 

 

Tên ca khúc Tác giả Ca sĩ thể hiện 

1. Ly röôïu möøng .............................Phaïm Ñình Chöông .................................... Kieàu Nga 

2. Anh cho Em muøa xuaân ................ Nguyeãn Hieàn .................................... Elvis Phöông 

3. Nhaïc khuùc tình xuaân ...................... Nhaät Ngaân ................................................. NiNi 

4. Ñoàn vaéng chieàu xuaân ................ Traàn Thieän Thanh .................................... Duy Quang 

5. Ñan aùo muøa xuaân ......................... Phaïm Theá Myõ ........................................... Thuùy Vi 

6. Gaùi xuaân ................................................ Töø Vuõ ....................................................... YÙ Lan 

7. Xuaân hoïp maët ................................... Vaên Phuïng ............................... Trònh Vónh Trinh 

8. Muøa xuaân cuûa Meï .................. Trònh Laâm Ngaân ...................................... Vuõ Khanh 

9. Ca khuùc möøng xuaân ............................. Khuùc Lan ............................................. Kieàu Nga 

10. Lôøi ñaàu naêm cho con ..................... Nguyeân Thaûo ....................................... Duy Khaùnh 

  

 

 

Cô bé ơi! Anh nhớ em 
Như con nít nhớ cà-rem vậy mà! 
Như con dế trống đi xa 
Một hôm bỗng nhớ quê nhà gáy chơi 
Con dế thì gáy một hơi 
Còn anh gáy hết một thời con trai. 
Tiếng gáy bò lên lỗ tai 
Làm cho em nhột một ngày một đêm.... 
   Bùi Chí Vinh 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----------------- 

ĐƠN XIN NHẬP HỌC 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  

BÁC SĨ MÁY TÍNH THỰC HÀNH 

Kính gửi: Trung tâm đào tạo Công Nghệ Thông Tin XYZ 

Họ và tên: ........................................... Nam(Nữ): .........................................  

Số CMND:  ................ Ngày cấp:  .................. Nơi cấp:  ...............................  

Ngày sinh:  ................. Nguyên quán (theo CMND): ...................................  

Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................  

Liên hệ: 

  Điện thoại bàn (có mã Tỉnh/Thành phố):  .......................................  

  Điện thoại di động: ..........................................................................  

  Email:  .............................................................................................  

Địa điểm dự định sẽ đăng ký học (Tên chi nhánh): .....................................  

Công việc hiện nay:  ....................................................................................  

Trình độ học vấn: 

  Chưa có bằng  Bằng PTTH 

  Bằng cao đẳng  Bằng Đại Học 

Tên trường:  ....................................... Chuyên ngành:  ................................  

Sau khi tìm hiểu và nghiên cứu kỹ chương trình đào tạo của trường, tôi 

xin được đăng ký tham gia khóa đào tạo Bác Sĩ Máy Tính Thực Hành: 

   Chuyên khoa PC  CK Mạng và Bảo mật. 

   Chuyên khoa sửa chữa điện tử  CT cử nhân CNTT 

Tôi có nguyện vọng theo học khóa Bác sĩ Máy Tính Thực Hành. Nếu 

được nhà trường chấp nhận, tôi xin cam đoan: 

- Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, quy chế đào tạo của nhà 

trường đề ra. 

- Tham gia học tập và nộp học phí đầy đủ. 

 ................. Ngày ......... Tháng ....... Năm .......  

Người đăng ký (ký,ghi rõ họ tên) 
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BÀI TẬP  5 
(Nhội dung: Column, Dropcap, Border and Shading, Picture) 

Bill Gates – Nhaø taâm lyù hoïc 

huùng ta coù leõ ai cuõng bieát 

tieáng taêm cuûa nhaø tyû phuù noåi 

tieáng theá giôùi cuûa Bill Gate vaø 

thaønh coâng  cuûa coâng ty Microsoft. 

Moät trong nhöõng bí quyeát cuûa söï 

thaønh coâng ñoù laø oâng raát quan taâm 

ñeán moâi tröôøng laøm vieäc. Thung 

luõng Silicon - nôi coâng ty Microsoft 

toaï laïc laø moät quaàn theå bao goàm 

taát caû nhöõng tieän nghi hieän ñaïi 

nhaát phuïc vuï cho cuoäc soáng, töø 

vieäc trang trí nhöõng caên phoøng 

laøm vieäc vaø phoøng ôû cuõng ñöôïc söï 

tham gia thieát keá cuûa nhöõng 

chuyeân gia taâm lyù, ñeán nhöõng 

phöông tieän phuïc vuï cho vieäc giaûi 

trí ñöôïc heát söùc chuù troïng. Vaø ñaëc 

bieät laø caùch cö xöû, quan taâm ñeán 

khaû naêng vaø caù tính cuûa töøng con 

ngöôøi.  

où theå noùi raèng Bill Gate 

khoâng chæ laø chuyeân gia veà 

coâng ngheä thoâng tin maø coøn 

laø chuyeân gia veà taâm lyù hoïc, 

nhöõng taùc ñoäng veà maët tinh thaàn 

ñaõ taïo nhöõng ñieàu kieän thuaän lôïi 

nhaát cho söï saùng taïo cuûa nhaân 

vieân vaø ñaõ taïo neân hieäu quaû vaät 

chaát khoång loà. 

Bill Gates – Huyeàn thoaïi veà oâng vua phaàn meàm 

aêm 1968, ôû tuoåi 13 Bill 

Gates baét ñaàu laøm quen 

vôùi theá giôùi tin hoïc. Ñoù laø thôøi kyø 

cuûa nhöõng maùy tính theá heä thöù ba 

vôùi maïch tích hôïp baùn daãn, vôùi heä 

ñieàu haønh ña chöông trình, ña xöû 

lyù maïnh meõ vaø meàm deûo, caùc ngoân 

ngöõ baäc cao ALGOL, 

FORTRAN, COBOL,… Vôùi boä 

ñoà Jeans vaø ñoâi giaøy theå thao daân 

daõ, caäu beù hoïc troø Bill ñaõ chöùng toû 

raèng khoâng nhaát thieát phaûi maëc 

complet thì môùi coù theå ñöôïc coi laø 

thaàn ñoàng veà tin hoïc.. 

C 

C 

N 

Font VNI-Present 
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Bill Gates chuyeân gia tin hoïc 

ời sinh vieân 

cuûa Bill ñaõ 

chöùng kieán  moät 

söï kieän vó ñaïi cuûa 

Caùch maïng tin 

hoïc: söï ra ñôøi cuûa 

maùy vi tính. Töø 

naêm 1974 baét 

ñaàu xuaát hieän caùc 

maùy vi tính 8 bit 

vôùi boä xöû lyù Intel 

8080, trong ñoù coù 

maùy Altair. Nhaän 

thaáy Altair chöa 

coù moät ngoân ngöõ 

laäp trình, Bill 

Gates quyeát ñònh 

vaøo cuoäc. Vaø 

thaùng 2/1975, 

saûn phaåm phaàn 

meàm heä thoáng 

ñaàu tieân cuûa nhaø 

tin hoïc treû chaøo 

ñôøi: ngoân ngöõ  laäp 

trình Basic cho 

maùy vi tính keøm 

theo moät chöông 

trình thoâng dòch. 

Ñoù laø böôùc ngoaët 

baét ñaàu cuûa caâu 

chuyeän veà moät 

con ngöôøi coù naêng 

löïc taùc ñoäng caû 

moät ngaønh coâng 

ngheä thoâng tin 

treân toaøn theá  giôùi 

ngaøy nay. 

Đ 
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BÀI TẬP  6 
(Nội dung: Table, Tab trong Table) 
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BÀI TẬP  7 
(Table, Tab & Fomula trong Table) 

 

 

 

HÓA ĐƠN DỊCH VỤ BƯU CHÍNH 
   

Ký hiệu: BH/2003T 

 Bưu điện .................................................................................................  

 Họ tên người gửi  ...................................................................................  

 Địa chỉ  ...................................................................................................  

 Họ tên người nhận  ................................................................................  

 Địa chỉ  ...................................................................................................  

  

    Số tiền  viết bằng chữ:  ..........................................................................  

 
  Ngày ......... tháng ...... năm

  

  Người gửi ký 

 Nhân viên viên giao dịch ký 

 

 

 

 

 

 

TÊN VÀ SỐ HIỆU DỊCH VỤ 

SỬ DỤNG 

THƯ CHUYỂN 

TIỀN 

THÀNH 

TIỀN 

Số tiền (1) 300 000  

Khối lượng   

Cước chính (2)  5 460 

Cước dịch vụ đặc biệt (3)  0 

Cộng cước 5 460 

Thuế suất GTGT:10%x(2+3) = Tiền thuế GTGT (4) 546 

Tổng số tiền thu (1+2+3+4) 306 006 
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BÀI TẬP  8 
(Nội dung: ClipArt, Column, DropCap) 

 

THỜI SỰ NHẠC TRẺ  

Nhoùm EUROPE Vôùi ca khuùc THE FINAL COUNTDOWN 

hoùm FORVET 

thaønh laäp naêm 

1980 goàm: Jocy 

Tempest(Cocals), John 

Norum(Guitar), John 

Leven(Bass), Remo 

Tosy(Drums). Naêm 1982 

FORVET ñoåi thaønh EUROPE 

vaø thu Album ñaàu tieân cuøng 

teân. 

 

 

 

 

The Final Countdown ra ñôøi 

naêm 1996 ñaùnh daáu phuùt huy 

hoaøng cuûa . Naêm 

1988  phaùt haønh 

Album keá tieáp: “

”… 

N 

Font VNI-Korin 

Font VNI-Garam 

Font VNI-Top 
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(Nội dung: Sử dụng thanh Drawing và các thao tác 

 Copy, Group) 

 

Vẽ mô hình sau: 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

KỸ THUẬT 

 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

KINH DOANH 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

ĐIỀU HÀNH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

GIÁM ĐỐC 

Phòng Hỗ trợ 

Khách hàng 

Phòng Marketing 

& Phát triển thị  

trường 

Phòng Phần 

mềm 

Phòng Kinh 

doanh 

Phòng Thiết kế 

& Mulitimedia 
Phòng Dự án 

Phòng Hành 

chính Quản trị 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG TY  

Phòng Kế toán 
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BÀI TẬP  9 
(Nội dung: Mail Merge) 

1. Tạo DataSource: nguồn dữ liệu chứa trong 1 table lưu tập tin tên 

DanhSach.Doc 

 

2.  Tạo Main Document: mẫu bảng điểm chứa trong một tập tin mới lấy 

tên là PhieuDiem.Doc. Thực hiện chức năng mail merge để import dữ 

liệu vào BẢNG ĐIỂM HỌC TẬP. 
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BÀI TẬP  10 
(Nội dung: Style & Table of Contents) 

 

Giả sử cần có mục lục sau với nội dung chi tiết của từng mục lục đã có. 

Thực hiện các yêu cầu sau: 

1. Nhập nội dung đã cho, không có định dạng. Vị trí trang của từng mục 

như  mục lục đã cho. 

2. Tạo 3 style có định dạng như dưới đây, đặt tên Level1, Level2, Level3: 

A. SOẠN THẢO VĂN BẢN  Level1 

I. Giới thiệu  Level2 

1. Chức năng  Level3 

3. Gán 3 style đa tạo vào nội dung đã nhập ở câu 1 

4. Tạo bảng mục lục ở trang sau 

5. Cập nhật bảng mục lục: 

 Nhấn Ctrl + Enter để thay đổi số trang cho tài liệu Quan sát 

bảng mục lục có thay đổi không 

 Cập nhật bảng mục lục, quan sát kết quả 
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Chương 2: Bảng tính cơ bản 

BÀI TẬP  1 
(Nội dung chính: Format cells (định dạng kiểu ngày, số, đơn vị tiền tệ, 

bảng tính…)  

Bảng tính 1: 

 

Câu 1: Tính THANHTIEN = DONGIA * SOLUONG (định dạng đơn vị 

tiền tệ là USD) 

Câu 2: Tính THANHTIENVND = THANHTIEN * 17890 (định dạng đơn 

vị tiền tệ là VND, có dấu phân cách hàng nghìn). 

Câu 3: Sắp xếp bảng tính trên theo mã hàng tăng dần. 

Bảng tính 2: 

 

Câu 1: Tính cột THÀNH TIỀN = SLG * ĐƠN GIÁ (định dạng đơn vị tiền 

tệ là USD) 

Câu 2: Tính  THUẾ VAT = 10%* THÀNH TIỀN. 
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Câu 3: Tính TỔNG TIỀN = THÀNH TIỀN + THUẾ VAT  

Câu 4: Sắp xếp bảng tính trên theo MÃ C.TỪ (mã chứng từ) tăng dần, nếu 

trùng mã chứng từ thì sắp xếp theo ngày nhập giảm dần. 

Câu 5: Thực hiện chức năng Freeze Panes cho cột dữ liệu MÃ C.TỪ. 

 

BÀI TẬP  2 
(Nội dung chính: Format cells, sử dụng ô  địa chỉ tương đối, tuyệt đối) 

Câu 1: Trị giá tại vị trí (1) và (3) = ĐƠN GIÁ * SỐ LƯỢNG (2 tháng có 

cùng đơn giá) 

Câu 2: PHÍ C.CHỞ (phí chuyên chở) tại vị trí (2) và (4) = TRỊ GIÁ * TỈ 

LỆ CƯỚC CHUYÊN CHỞ (theo từng tháng). Tính và làm tròn đến hàng 

đơn vị. Nên lập công thức cho 1 tháng, còn tháng kia thì sao chép sang, 

dùng địa chỉ tuyệt đối, hỗn hợp. 

Câu 3: Cộng cho từng nhóm lô hàng theo các cộng TRỊ GIÁ, PHÍ C.CHỞ.  Cộng 

TRỊ GIÁ và PHÍ C.CHỞ  cho các nhóm hàng ĐIỆN TỬ tại các vị trí (5), (6),(7), 

(8); cho nhóm VI TÍNH tại các vị trí (9), (10), (11), (12). 
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Câu 4: Tính TỔNG CỘNG cho 2 nhóm theo TRỊ GIÁ và PHÍ C.CHỞ tại 

(13), (14), (15), (16). Tại (13) = (5) + (9) 

Câu 5: PHÍ PHÂN BỔ tại (17) cho các mặt hàng = 50 000 (là tổng phí 

phân bổ), chia cho TỔNG TRỊ GIÁ và PHÍ C.CHỞ  trong cả 2 tháng của 

tất cả các mặt hàng ĐIỆN TỬ và VI TÍNH  và nhân cho TỔNG TRỊ GIÁ 

và PHÍ PHÂN BỔ trong 2 tháng của từng mặt hàng. 

Hướng dẫn: Phí phân bổ tại (17) = 50000/tổng (13+14+15+16) x 

tổng(1+2+3+4). Nhớ cố định địa chỉ ô của những ô có ý nghĩa tổng cộng. 

Phí phân bổ của Mouse tại 18 = 50000 - tổng các phí phân bổ của các 

mặt hàng đã được tính ở trên. 

BÀI TẬP  3 
 (Nội dung chính: một số hàm cơ bản: ROUND, MIN, MAX, 

AVERAGE, SUM, RANK, AND, OR, IF) 

Bảng tính 1: 
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Câu 1: Tính ĐTB (điểm trung bình) = (TOAN *2 + VAN*2 + 

NGOAINGU)/5. Làm tròn đến 2 chữ số thập phân. 

Câu 2: Điền vào cột KQ nếu ĐTB >=5 điền là “Đạt”, ngược lại là “Rớt”. 

Câu 3: Tính điểm trung bình, cao nhất, thấp nhất, xếp hạng. 

Câu 4: Thêm vào cột KHEN THƯỞNG sau cột XẾP HẠNG, điền dữ liệu 

cho cột KHEN THƯỞNG như sau: hạng 1 thưởng 200.000, hạng 2 thưởng 

100.000, còn lại không được thưởng. 

 

Bảng tính 2: 

 

Câu 1: Thưởng 8-3: thưởng 200.000 cho những nhân viên Nữ, còn lại 

không được thưởng. 

Câu 2: Thưởng A: thưởng 300.000 cho những nhân viên có ngày công 

>=24, còn lại không được thưởng. 

Câu 3: Thêm vào cột Thưởng B: thưởng 100.000 cho những nhân viên 

Nam có ngày công >26 hoặc nhân viên Nữ có ngày công >25. 

Bảng tính 3: 
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Câu 1: Thêm vào cột Tuổi kế cột ngày, sau đó tính tuổi của nhân viên. 

Câu 2: Tính lương của nhân viên = LCB*NGÀY. 

Câu 3: Tính tạm ứng = 80%*LƯƠNG. 

Câu 4: Thêm vào một cột THƯỞNG kế cột LƯƠNG, tính thưởng theo 

yêu cầu sau: nếu chức vụ là GĐ thưởng 500000, PGD thưởng 400000, TP 

thưởng 300000, PP thưởng 200000, còn lại thưởng 100000. 

Câu 5: Thêm vào cột CÒN LẠI ở cuối bảng tính, tính CÒN LẠI =LƯƠNG 

+ THƯỞNG - TẠM ỨNG. Tính tổng cộng, bình quân, cao nhất, thấp nhất. 
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BÀI TẬP  4 
(Nội dung chính: hàm INT, MOD và một số hàm xử lý chuỗi:  

LEFT, RIGHT, MID....) 

Bảng tính 1: 

 

Câu 1: Căn cứ vào ký tự đầu tiên của CHỨNG TỪ để phân bổ số lượng 

vào các cột SỐ LƯỢNG của XĂNG, GASOIL và DẦU LỬA. 

 Nếu ký tự đầu của chứng từ là X thì số lượng được phân bổ 

vào cột XĂNG. 

 Nếu ký tự đầu của chứng từ là G thì số lượng được phân bổ 

vào cột GASOIL. 

 Nếu ký tự đầu của chứng từ là L thì số lượng được phân bổ 

vào cột DẦU LỬA. 

Câu 2: Tính thành tiền cho mỗi cột = SỐ LƯỢNG *ĐƠN GIÁ, trong đó 

ĐƠN GIÁ dựa vào bảng giá, có 2 loại giá: giá cung cấp (CC) và giá kinh 

doanh (KD); nếu ký tự phải của chứng từ là C thì lấy giá cung cấp, ngược 

lại lấy giá kinh doanh. 

Câu 3: Tính tổng và bình quân ngày (Tổng cộng/30) cho mỗi cột. 
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Bảng tính 2:  

 

Câu 1: Tính số ngày thuê = NGÀY TRẢ - NGÀY THUÊ 

Câu 2: Tính số tuần, số ngày lẻ (dùng hàm INT, MOD) 

Câu 3: Tính tổng số ngày thuê, tổng số tuần, tổng số ngày lẻ (dùng chức 

năng AutoSum) 
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BÀI TẬP  5 
(Nội dung chính: hàm dò tìm (VLOOKUP), chức năng 

 rút trích dữ liệu) 

 

Câu 1: Dựa vào mã hàng và bảng tra dữ liệu, điền số liệu cho các cột: Tên 

hàng, giá nhập, SL nhập (số lượng nhập), SL xuất (số lượng xuất). 

Câu 2: Tính thành tiền nhập dựa vào giá nhập và số lượng nhập. 

Câu 3: Tính giá xuất dựa vào mã hàng: nếu mã hàng có ký tự thứ 4(tính từ 

bên trái) là A thì giá xuất = giá nhập + 15, nếu là B thì giá xuất = giá nhập + 

12, còn lại giá xuất = giá nhập + 10 

Câu 4: Tính tiền xuất dựa vào giá xuất và số lượng xuất, định dạng đơn vị 

tiền tệ là USD. 

Câu 5: Tính tổng cộng cho mỗi cột 

Câu 6: Trích ra danh sách các mặt hàng có tiền xuất >= 20000 

Câu 7: Chèn thêm cột Ghi chú ở cuối. Điền thông tin cho cột ghi chú như 

sau: nếu SL nhập – SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, nếu SL nhập – SL 

xuất >=30 thì ghi “Bán được”, còn lại ghi “Bán chạy”. 
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BÀI TẬP  6 

(Nội dung chính: hàm dò tìm (HLOOKUP), chức năng rút 

 trích dữ liệu, các hàm thống kê) 

 

 

Câu 1: Số ngày = ngày đi – ngày đến, nếu ngày đi trùng với ngày đến thì 

tính 1 ngày. 

Câu 2: Giá phòng dựa vào loại phòng và bảng đơn giá phòng, nếu phòng 

có 1 người thuê thì lấy giá 1, nếu có từ 2 người trở lên thì giá 2. 

Câu 3: Giá phụ thu dựa vào loại phòng và bảng giá phụ thu 

Câu 4: Tiền phòng = số ngày *(giá phòng + giá phụ thu), nhưng nếu khách 

thuê phòng trên 10 ngày thì được giảm 10% giá phụ thu. 

Câu 5: Thực hiện bảng thống kê tổng tiền theo từng loại phòng 

Câu 6: Trích ra danh sách khách thuê phòng loại A. 

Câu 7: Trích ra danh sách khách thuê phòng loại B và có số người > 2. 
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BÀI TẬP  7 
(Nội dung chính: các hàm thống kê, đồ thị) 

 

 

 

 

 

Câu 1: Điền tên trường dựa vào ký tự bên trái của Mã HS và Bảng tra tên 

trường. 

Câu 2: Điền môn thi dựa vào ký tự cuối của Mã số và bảng tra môn thi. 

Câu 3: Xếp loại dựa vào bảng xếp loại 

Câu 4: Xếp hạng dựa vào điểm thi 
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Câu 5: Trích ra danh sách các thí sinh thuộc trường Võ Trường Toản (lưu 

ý: định dạng lại tiêu đề  HỌ VÀ TÊN nằm ở 2 ô tương ứng với cột Họ , 

cột Tên rồi mới rút trích). 

Câu 6: Trích ra danh sách học sinh xếp hạng từ 5 trở lên. 

Câu 7: Thực hiện bảng thống kê sau: 

 

Môn 

Trường 

Ngoại 

ngữ 
Toán Văn 

Đinh Tiên Hoàng    

Hòa Bình    

Nguyễn Du    

Võ Trường Toản    

 

Câu 8: Vẽ đồ thị biểu diễn dữ liệu cho bảng thống kê trên. 
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BÀI TẬP  8 
(Nội dung chính: các hàm thống kê, Subtotals, 

 Header & Footer) 

 

 

 

Câu 1: Cột Hệ số dựa vào cấp bậc, khu vực và Bảng hệ số công tác phí 

(không dùng INDEX, sử dụng VLOOKUP kết hợp hàm IF). 

Câu 2: Tính toán cột Hệ Số Thực (chú ý bảng định mức thanh toán  ngày), 

nghĩa là: nếu Hệ số >170 thì lấy 170; nếu Hệ số <150 thì lấy 150. 
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Câu 3:Cột Tiền = số ngày công tác * Hệ Số Thực * LCB 

Câu 4: Tạo bảng thống kê số người công tác theo chức vụ và  khu vực. 

Câu 5: Dùng lệnh DataSubtotal để thống kê tổng tiền cho từng nhóm 

khu vực công tác. 

Câu 6: Tạo Header có nội dung: BÀI TẬP  (canh trái) – Trung tâm CNTT 

(canh phải). Tạo Footer có nội dung: Trường ĐHCN (canh trái) - Số trang 

(Canh phải). 
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BÀI TẬP TỔNG HỢP 
BÀI 1 

 

Câu 1: Tính cột thành tích dựa vào giờ xuất phát và đến đích 

Câu 2: Xếp hạng dựa vào cột thành tích 

Câu 3: Tính thành tích cá nhân cao nhất, trung bình và thấp nhất 

Câu 4: Tính tổng số giờ của toàn đội A, B, C. 

Câu 5: Tính số vận động viên của mỗi đội. 

Câu 6: Tính thành tích trung bình của một vận động viên trong mỗi đội. 
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BÀI 2 

 

1. Đối tượng dựa vào ký tự thứ 2 của số báo danh, nếu là A thì ưu tiên 

1, là B thì ưu tiên 2, còn lại để trống. 

2. Ngành học dựa vào ký tự thứ nhất của số báo danh và Bảng điểm 

chuẩn 

3. Điền dữ liệu cho cột kết quả: nếu điểm tổng > điểm chuẩn thì kết 

quả là đậu, ngược lại là rớt. 

4. Thực hiện bảng thống kê theo mẫu. 

 

 



 

32 

BÀI 3 

 

Câu 1: Dựa vào ngày đến và ngày đi để xác định số tuần, số ngày lẻ 

Câu 2: Dựa vào loại phòng và bảng đơn giá phòng để điền dữ liệu cho đơn 

giá tuần và đơn giá ngày. 

Câu 3: Cột phụ thu: nếu 1 người tính theo phụ thu của phòng đơn, 2 người 

trở lên tính phụ thu của phòng đôi. 

Câu 4: Tính tổng tiền = đơn giá tuần * số tuần + đơn giá ngày * số ngày + 

phụ thu, nhưng nếu đơn giá ngày * số ngày > đơn giá tuần thì lấy đơn giá 

tuần. 

Câu 5: Trích ra danh sách các phòng có tổng tiền >300. 

Câu 6: Thực hiện bảng thống kê sau: 
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BÀI 4 

 

 

Câu 1: Dựa vào số báo danh để điền dữ liệu vào cột khối thi 

Câu 2: Dựa vào bảng ưu tiên khu vực dự thi để điền vào cột Diện ưu tiên. 

Câu 3: Điểm ưu tiên được tính như sau: 

- Dựa vào bảng khu vực dự thi 

- Điểm ưu tiên chỉ được tính khi không có môn dự thi nào là điểm 0 

Câu 4: Tính tổng điểm. 

Câu 5: Điền dữ liệu cho cột kết quả: nếu tổng điểm lớn hơn điểm chuẩn thì 

ghi “Đậu”, ngược lại ghi “Rớt”. Biết rằng điểm chuẩn khối A là 20, khối 

B là 21. 

Câu 6: Thực hiện bảng thống kê 

Câu 7: Tính tỉ lệ Đậu/Rớt: số học sinh thi đậu/rớt chia cho tổng số học sinh 

dự thi * 100. 

Câu 8: Xác định điểm thủ khoa theo khối dự thi. 

Câu 9: Vẽ đồ thị biểu diễn số học sinh đậu, rớt theo từng khối. 
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BÀI 5: 

 

 

1) Tạo “BẢNG THANH TOÁN TIỀN SÁCH” như trên.  

Tạo công thức tính cột Loại hàng là giá trị của ký tự cuối cùng của 

Mã hàng. Chèn giữa 2 cột Đơn giá và Thành tiền một cột mới có 

tên là Tên hàng. Lập công thức cho cột 

2) Tên hàng biết giá trị của ký tự đầu của Mã hàng  là Tên hàng. đ) 

3) Tính cột Đơn giá: Đơn giá là ký tự đầu của Mã hàng và dò trong 

Bảng giá , nếu Loại hàng = 1 thì lấy Giá_1, nếu Loại hàng = 2 thì lấy 

Giá_2. 5đ) 

4) Thành tiền = Số lượng * Đơn giá. Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng 

dần của cột Thành Tiền (1đ) 

5) Phụ thu = Thành tiền * % Phụ thu  % phụ thu là ký tự thứ 4 (trước 

ký tự cuối cùng) tra trong Bảng % phụ thu (1đ) 

6) Tổng tiền = Thành tiền + Phụ thu 

Tổng cộng 3 cột : Thành tiền, Phụ thu và Tổng tiền (1đ) 
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7) Lập công thức tính: Tổng số lượng và Tổng tiền từng loại hàng 

trong Bảng tổng hợp (1đ) 

8) Rút trích (dùng chức năng Advanced Filter) đầy đủ thông tin những 

mẫu tin có điều kiện sau: 

(Số lượng >=200) và (kí tự đầu của Mã hàng là V hoặc G) (1đ) 

9) Thống kê tổng số cuốn sách theo từng tên sách như bảng sau: (1đ) 

 

10) Thống kê tổng tiền thanh toán cho những sách có số lượng > 100 

(dùng công thức mảng ={SUM(IF…  )} ) theo từng loại sách và tên 

sách như bảng sau: 
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BÀI 6 
 1.  Cho bảng tính sau, vẽ đồ thị như trong hình (chỉ hiển thị dữ liệu cho 

tháng 1 và tháng 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Yêu cầu: 

- Thay đổi kiểu tô nền cho Series dữ liệu 

- Di chuyển khung Legend đến các vị trí khác nhau. 

- Chèn thêm một Series dữ liệu tháng 3 

- Sửa lại tiêu đề chính của đồ thị thành “Doanh thu 3 quầy trong 

3 tháng) 

2. Từ đồ thị trên, sửa lại đồ thị sau: 

 
  

DOANH THU 3 QUAÀY TRONG 2 THAÙNG

0

20

40

60

Quaày A Quaày B Quaày C

TEÂN QUAÀY

T
ie

àn

Thaùng 1

Thaùng 2

Doanh thu 3 quaày trong 3 thaùng

40

20

4040

30

2020

50

40

0

20

40

60

Thaùng 1 Thaùng 2 Thaùng 3

Thôøi gian

t
ie

àn
 (

$
)

Quaày A Quaày B Quaày C

  Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 

Quầy A 40 20 40 

Quầy B 40 30 20 

Quầy C 20 50 40 
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Chương 3: Trình chiếu cơ bản 

BÀI TẬP  1 
Nhập và định dạng tập tin trình diễn, lưu lại với tên Asean.pptx 

 

 
Slide 01 

 

 
Slide 02 

 
Slide 03 Slide 04 

 
Slide 05 

 

 

Yêu cầu: 

1. Tạo trình diễn gồm 05 slides theo mẫu (chọn themes tùy ý) 
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2. Thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide (slide transitions) 

tùy ý nhưng phải khác nhau ở các slide 

3. Ở slide 01, 02, 03 chèn và  định dạng WordArt theo mẫu 

4. Ở slide 02, chèn liên kết đến các slide 03, 04, 05 

- Click “Giới thiệu” đi đến slide 03 

- Click “Nội dung chính của cộng đồng” đi đến slide 04 

- Click “Bộ máy tổ chức của ASEAN” đi đến slide 05 

5. Ở slide 01  

- Chèn hình (có thể chèn ảnh khác) 

- Tại slide 03 chèn file âm thanh Claps Cheers.WAV cho phát 

khi người dùng click chuột 

- Đặt hiệu ứng xuất hiện cho hình trong slide 

 

 

BÀI TẬP  2 
Nhập và định dạng tập tin trình diễn, lưu lại với tên 

Smartphone.pptx 

 

 
Slide 01 

 
Slide 02 
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Slide 03 Slide 04 

 
Slide 05 

 

 

Yêu cầu: 

6. Tạo trình diễn gồm 05 slides theo mẫu (chọn themes Civic) 

7. Thiết lập hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide (slide transitions) 

tùy ý nhưng phải khác nhau ở các slide 

8. Ở slide 01, 02 chèn và  định dạng WordArt theo mẫu 

9. Ở slide 02, chèn liên kết đến các slide 03, 04, 05 

- Click “Bật tính năng Airplane mode” đi đến slide 03 

- Click “Dùng phần mềm hỗ trợ” đi đến slide 04 

- Click “Sử dụng cổng USB của máy Mac” đi đến slide 05 

10. Ở slide 01, 02 

- Chèn hình (có thể chèn ảnh khác) 
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- Tại slide 03 chèn file âm thanh Claps Cheers.WAV cho phát 

khi người dùng click chuột 

- Đặt hiệu ứng xuất hiện cho từng hình trong slide 

11. Sử dụng Slide Master  

- Tạo nút “Kết thúc” và nút “Nội dung” sao cho chỉ xuất hiện 

ở các slide 02, 03, 04, 05 

- Khi click nút “Kết thúc” sẽ kết thúc trình diễn 

- Khi click nút “Nội dung” sẽ đi đến slide 02 

- Tại Footer ghi tên slide “Sạc pin cho Smartphone”, đánh số 

slide, ngày kiểm tra, trừ slide 01. 

12. Đặt mật khẩu để bảo vệ tài liệu không cho người khác mở và 

chỉnh sửa tập tin (password for open: abc, password for modify: 

def) 

 

 

BÀI TẬP  3 

 
Nhập và định dạng tập tin trình diễn, lưu lại với tên Powerpoint.pptx 
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Yêu cầu: 

1. Tạo tập tin trình diễn gồm có 4 slide với nội dung như trên 

bằng Themes Equity. 

2. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp Slide Dissolve cho tất cả các Slide. 

3. Tạo liên kết Slide. Trong khi trình diễn, 

 Click vào “Tiểu bang Hawaii”: trình diễn Slide nội 

dung của Slide số 2. 

 Click vào “Một số hình ảnh về Hawaii”: trình diễn 

Slide nội dung của Slide số 3. 

 Click vào “Doanh thu từ du lịch theo các năm”: trình 

diễn Slide nội dung của Slide số 4. 

4. Sử dụng Slide Master để tạo liên kết dạng nút lệnh  

. Trong khi trình diễn, có chức 

năng: 

 Click vào nút lệnh  sẽ trình chiếu Slide 1. 

 Click vào nút lệnh   sẽ trình chiếu Slide liền 

trước Slide hiện tại. 

 Click vào nút lệnh   sẽ trình chiếu Slide liền sau 

Slide hiện tại. 

 Click vào nút lệnh   sẽ trình chiếu Slide 4. 

5. Tạo hiệu ứng Entrance cho các đối tượng trên tất cả các Slide. 
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6. Slide 2: Chèn video. Trong khi trình diễn, bấm vào “VIDEO” 

thì đoạn video mới bắt đầu phát. 

7. Slide 3: Chèn hình vào nội dung (thí sinh có thể chọn hình 

khác).  

8. Slide 4: Vẽ biểu đồ theo dữ liệu được cho trong Table và chọn 

định dạng đúng mẫu. 

9. Slide 4: Tạo hiệu ứng Entrance có Trigger sao cho khi trình 

diễn Slide 4, click vào nút “BIỂU ĐỒ” thì biểu đồ mới xuất 

hiện. 

10. Nút “NGƯỢC LẠI” trình chiếu các Slide theo thứ tự Slide 

4, Slide 3, Slide 2, Slide 1. 


