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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

ĐỀ THI THỰC HÀNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN 

Ngày thi: 28/08/2022 

Thời gian làm bài: 90 phút 

Mã đề thi: C202 

(Thí sinh không sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) 

Hướng dẫn:  

1. Thí sinh đọc kỹ đề trước khi làm. Đề thi gồm có 04 phần  

Phần 1: Microsoft Windows  

Phần 2: Microsoft Word  

Phần 3: Microsoft Excel  

Phần 4: Microsoft PowerPoint  

2. Thí sinh nhấn tổ hợp phím Ctrl+S để lưu bài thi của mình thường xuyên. 

3. Khi hết giờ làm bài, thí sinh lưu bài thi và đóng toàn bộ các cửa sổ đang mở, kiểm tra 

kỹ thư mục đã tạo đã có đủ 03 file bài làm của mình hay chưa.  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WINDOWS (1.0 đ) Thí sinh thực hiện các yêu cầu sau: 

Câu 1. Thí sinh tạo thư mục có tên PCxxx_SBD trong ổ đĩa Z:\  

 PCxxx: Là tên máy tính của thí sinh đang ngồi.  

 SBD: Là số báo danh trên thẻ dự thi của thí sinh.  

Câu 2. Trong thư mục vừa tạo ở câu 1. Thí sinh tiến hành các thao tác sau đây. 

 Tạo file Word và đặt tên là SBD_Mã đề thi để tiến hành làm bài thi. 

 Cắt file “Du lieu mau” của Excel và PowerPoint trong ổ đĩa Z và chuyển vào thư 

mục đã tạo ở câu 1. Đổi tên lại theo yêu cầu là SBD_Mã đề thi để tiến hành làm 

bài thi. 

Ví dụ: Thí sinh ngồi tại máy tính có tên máy là PC301 có SBD là CB234 nhận đề thi có 

mã đề là 922, sẽ có thư mục và các tập tin như hình bên dưới. 
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PHẦN 2: MICROSOFT WORD (3.5 đ) Gõ và định dạng đoạn văn bản như sau và lưu 

vào trong tập tin SBD_Mã đề thi tại thư mục đã tạo ở PHẦN 1: 

 

 

 

hiến thắng Điện Biên phủ năm 1954 đã trở thành một trong những 

chiến công chói lọi, như một Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa của thế 

kỷ XX trong lịch sử dân tộc; là kết quả sự hội tụ của nhiều nhân tố, 

trong đó có bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam. 

Ngày 6-12-1953, Bộ Chính trị quyết 

định mở Chiến dịch Điện Biên Phủ với bí danh 

Trần Đình, nhất trí thông qua phương án tác 

chiến của Tổng Quân ủy. Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp làm Tư lệnh kiêm Bí thư Đảng ủy. 

Với khẩu hiệu “Tất cả cho tiền tuyến, tất 

cả để chiến thắng!”, cả nước dồn sức cho chiến trường Điện Biên Phủ. Bộ Chính trị và 

Tổng Quân ủy đã quyết định tập trung 4 đại đoàn bộ binh, 1 đại đoàn công pháo với tổng 

quân số trên 40.000 quân. Các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kế  t, ngày đêm bạt 

rừng, xẻ núi mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Trên 260.000 

dân công, thanh niên xung phong bất chấp bom đạn, hướng về Điện Biên bảo đảm hậu cần 

phục vụ chiến dịch... Đến đầu tháng 3-1954, công tác chuẩn bị mọi mặt cho chiến dịch đã 

hoàn thành. 

Sau 56 ngày đêm chiến đấu, vượt qua muôn vàn gian khổ, “gan không núng, chí 

không mòn”, đến chiều ngày 7-5-1954, ta chiếm sở chỉ huy của địch, tướng Đờ Cát cùng 

toàn bộ Bộ Tham mưu và binh lính tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ phải ra hàng. Lá cờ 

“Quyết chiến - Quyết thắng” của quân đội ta tung bay trên nóc hầm chỉ huy của địch. Chiến 

dịch Điện Biên Phủ toàn thắng! 

Một số địa điểm tham quan du lịch khi đến Điện Biên 

STT Tên địa điểm Địa chỉ 

 1 ...................... Đỉnh Pa A Chải .................................. xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé 

 2 ........................ Hồ Pá Khoang ........................................................... xã Mường Phăng 

 3 ........................... Đèo Pha Đin ....................................... xã Tỏa Tình, huyện Tuần Giáo 

 4 ..................... Suối nước nóng UVa ....................................................... xã Noọng Luống 

C 
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PHẦN 3: MICROSOFT EXCEL (3.5 đ) sử dụng file Excel SBD_Mã đề thi đã xử lý ở 

phần 1, Tiến hành làm bài và lưu lại vào trong thư mục đã tạo ở PHẦN 1. 

 

Yêu cầu: Sử dụng công thức trong bảng tính excel để hoàn thành dữ liệu cho các câu sau: 

Câu 1: Dựa vào 2 ký tự đầu tiên trong cột MÃ VT để điền dữ liệu cho cột NHÀ XE. Biết 

rằng nếu 2 ký tự đó là “TB” thì kết quả trả về là “Thành Bưởi”, nếu 2 ký tự đó là “PT” thì 

kết quả trả về là “Phương Trang”, ngược lại là “Thảo Hồng”. 

Câu 2: Dựa vào ký tự thứ 4 trong cột MÃ VT để điền dữ liệu cho cột HẠNG VÉ. Biết 

rằng nếu ký tự đó là “A” thì kết quả trả về là “Hạng A”, ngược lại là “Hạng B”. 

Câu 3: Dựa vào 2 ký tự cuối cùng trong cột MÃ VT, dữ liệu trong BẢNG PHỤ để điền 

dữ liệu cho cột NƠI ĐẾN. 

Câu 4: Dựa vào 2 ký tự cuối cùng trong cột MÃ VT, dữ liệu trong BẢNG PHỤ để điền 

dữ liệu cho cột ĐƠN GIÁ theo hạng vé. 

Câu 5: Điền dữ liệu cho cột GIẢM GIÁ. Biết rằng, nếu vé là “Hạng A” và nơi đến là “TP. 

Hồ Chí Minh” thì giảm giá = 5%* ĐƠN GIÁ * SỐ LƯỢNG. Ngược lại không giảm. 

Câu 6: Giá trị cột THÀNH TIỀN = ĐƠN GIÁ * SỐ LƯỢNG - GIẢM GIÁ. 

Định dạng cột THÀNH TIỀN theo dạng “1.000 đồng”. 

Sắp xếp cột THÀNH TIỀN giảm dần theo giá tiền. Nếu thành tiền bằng nhau thì sắp xếp 

cột SỐ LƯỢNG tăng dần theo số lượng. 

Câu 7: Hoàn thành dữ liệu thống kê cho BẢNG THỐNG KÊ. 

Câu 8: Dựa vào kết quả của BẢNG THỐNG KÊ hãy vẽ biểu đồ hình tròn (dạng 2-D Pie) 

để biểu thị kết quả tổng thành tiền của các nhà xe. 
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PHẦN 4: MICROSOFT POWERPOINT (2.0 đ) sử dụng file PowerPoint SBD_Mã đề 

thi đã xử lý ở phần 1, Tiến hành làm bài và lưu lại vào trong thư mục đã tạo ở PHẦN 1. 

Thực hiện các yêu cầu sau đây: 

1. Soạn thảo nội dung, và chèn hình ảnh đúng với định dạng như mẫu đã cho. 

2. Thiết lập hiệu ứng chuyển đổi giữa các slides: Glitter.  

3. Thiết lập hiệu ứng văn bản và hình ảnh từng slide: 

3.1 Hiệu ứng Entrance cho từng đoạn văn bản (Hiển thị theo số thứ tự): Wipe. 

3.2 Hiệu ứng Entrance cho hình ảnh: Random Bars. 

3.3 Hiệu ứng Exit cho từng đoạn văn bản (Hiển thị theo số thứ tự): Spiral Out. 

 

 


