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Đề thi: 

CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA 

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 16/10/2016 

*** Các kết quả lưu vào đĩa làm việc để chấm điểm *** 

** Lưu ý: Bài thi gồm: Windows, WinWord, PowerPoint và Excel.  ** 

 

A. Windows  

1. Tại thư mục gốc, tạo 2 thư mục là GIAITRI va DULICH. Trong thư mục GIAITRI, tạo 2 thư mục DIENANH 

và SANKHAU. Trong thư mục DULICH, tạo 2 thư mục NGOAINUOC và TRONGNUOC. 

2. Tìm và sao chép vào thư mục NGOAINUOC: 

 2 tập tin phần tên chính dài hơn 3 ký tự, kiểu DLL, kích thước <=20KB. 

3. Sao chép các tập tin trong thư mục NGOAINUOC vào thư mục DIENANH, sau đó đổi phần mở rộng của 1 

tập tin bất kỳ trong thư mục NGOAINUOC thành OLD. 

4. Nén thư mục NGOAINUOC thành tập tin NENFILE.ZIP và lưu vào thư mục GIAITRI. 

5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin trong thư mục NGOAINUOC. 
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B. Word  

Từ nội dung cho sẵn, hãy trình bày văn bản có dạng như sau và lưu vào thư mục đang làm việc với tên 

BaiThiWord.docx 

 

ưa chuột được liệt vào loại rau quả ngon, lại mang nhiều tác dụng rất tốt cho sắc đẹp và 
sức khỏe. 

1. Giảm bọng mắt, dị ứng 
Khi ăn đều đặn 10g dưa chuột mỗi ngày 

có tác dụng làm giảm bọng mắt, giảm ngứa nếu bị dị 
ứng.  
2. Chữa nứt nẻ 
Dưa chuột có tác dụng bù nước cho cơ thể nếu bạn 
quá lười uống nước. Dưa chuột có tới 90% là nước, 
nó sẽ bù lại lượng nước của bạn bị mất vào mùa 
hanh khô. Nếu thường xuyên ăn dưa chuột sẽ giúp 
làn môi bạn đỡ nứt nẻ hơn bạn tưởng rất nhiều.   
3. Loại bỏ độc tố 
Nước trong dưa chuột có tác dụng 
detox nhanh chóng cho bạn có một 
làn da sáng hơn. Nó cũng được biết 
đến như một trong những loại thực 
phẩm hữu ích để làm tan sỏi thận. 
Dưa chuột làm giảm nồng độ acid 
uric trong cơ thể bạn, giữ thận khỏe 
mạnh hơn.  
4. Bổ sung vitamin mỗi ngày 
Dưa chuột có hầu hết các vitamin cơ 
thể cần trong một ngày như vitamin 

A, B, C. Nó giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, 
cung cấp năng lượng, khiến bạn rạng rỡ tươi trẻ. 
Nước ép từ dưa chuột, rau bina và cà rốt cũng rất 
tốt cho làn da bởi nó có chứa lượng vitamin C cao. 
5. Cung cấp khoáng chất 
Dưa chuột có chứa hàm lượng cao kali, magie và 
silicon.  
6. Hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân 
Do dưa chuột có chứa nhiều nước, lại có hàm lượng 
calo thấp nên nó là thực phẩm lý tưởng cho những 

người muốn giảm cân. Nhai 
dưa chuột là bài tập rất tốt 
cho răng của bạn, chất xơ 
của nó cũng có lợi cho việc 
tiêu hóa. 
7. Có tác dụng trị mụn 

Trong tinh chất dưa chuột 
có đặc tính chống viêm, 
kháng khuẩn, vì thế việc ăn 
dưa chuột đều đặn giúp 
bạn giảm mụn đi đáng kể.  
…

 

 

 

 

 

 

 
  

D

 
Nên thường duyên bổ sung dưa 

chuột cho bữa ăn của bạn 

 Chống lại bệnh ung thư 

 Chữa bệnh tiểu đường, giảm cholesterol, kiểm soát huyết áp.  

 Điều trị bệnh hôi miệng 

 Làm mềm tóc và móng tay 

 Giảm viêm khớp, bệnh gút 

 Giúp phụ nữ trẻ hơn, chống lão hóa nhanh 
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C. PowerPoint  

Thiết kế tập tin BAITHIPP.PPTX trong thư mục đang làm việc gồm 2 Slide với yêu cầu: 

 Slide 2 tự động xuất hiện sau Slide 1: 3 giây  

 Tạo hiệu ứng chuyển động tùy chọn cho các đối tượng trên từng Slide. 

 Hiệu ứng ở mỗi Slide phải khác nhau. 

Slide 1 

 

 

Slide 2 
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D. Excel  

Trình bày bảng tính, lập công thức tính cho các ô có dấu ? và lưu bảng tính với tên BaiThiExcel.xlsx vào thư 

mục đang làm việc. 

THEO DÕI DOANH THU BÁN HÀNG NĂM 2016 

Stt Mã Nhập Tên Hàng Ngày Nhập Số Lượng Đơn Giá 
Chi Phí Vận 

Chuyển 
Thành Tiền 

1 DO052LK1 ? ? 25 kg ? ? ? 

2 DX103BR1     35 kg      
3 DN062LK2     15 kg       

4 DD054LK1     30 kg       

5 DX101TN1     45 kg       

6 DN065LK2     15 kg       

7 DD052BR2     20 kg       

8 DX101TN1     50 kg       

 

Bảng dò 1  Bảng dò 2 

Mã 
Hàng 

Tên 
Hàng 

Đơn Giá  Mã LK BR TN 

Loại 1 Loại 2  Xuất xứ Long khánh Bà Rịa Tây Ninh 

DO Đậu đỏ 40,000 đồng 38,000 đồng      

DX Đậu xanh 39,500 đồng 37,000 đồng  Bảng thống kê số lượng 

DD Đậu đen 38,000 đồng 36,000 đồng  Tên hàng Nhập tháng 1 Nhập tháng 2 

DN Đậu nành 35,000 đồng 32,000 đồng  Đậu đỏ ? ? 

     Đậu xanh ? ? 

Mô tả:  

- 2 ký tự đầu của Mã nhập là Mã hàng. 

- 2 ký tự 3, 4 của Mã nhập là Ngày nhập. 

- Ký tự thứ 5 của Mã nhập là Tháng nhập. 

- 2 ký tự 6, 7 của Mã nhập là Mã xuất xứ 

- Ký tự cuối của Mã nhập là Mã loại 

Yêu cầu: 

1. Tên hàng: dựa vào Mã hàng tra trong Bảng dò 1 và Bảng dò 2. 

Ví dụ: Mã nhập là DO052LK1 thì tên hàng là: “Đậu đỏ - Long khánh” 

2. Ngày nhập: Dựa vào mô tả dùng chuyển sang kiểu ngày và định dạng “dd/mm/yyyy”. 

3. Sắp xếp tăng dần theo số lượng, nếu trùng thì sắp giảm dần theo Ngày nhập. 

4. Đơn giá: dựa vào Mã hàng tra trong Bảng dò 1. Tuy nhiên, tùy thuộc theo từng loại. 

5. Chi phí vận chuyển: hàng nhập từ Long Khánh và Bà Rịa thì bằng 3% * (Số lượng * Đơn giá), còn lại là 

4% (Số lượng * Đơn giá).  

6. Thành tiền: số lượng * đơn giá + Chi phí vận chuyển 

7. Thống kê: lập bảng thống kê số lượng theo mẫu trên. 

 

 

 

 Kết quả thi sẽ được công bố vào ngày 28/10/2016. Thời hạn nhận đơn phúc khảo từ ngày 28/10/2016 đến hết 
ngày 30/10/2016. Xem điểm thi tại địa chỉ: http://www.t3h.vn 


