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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 GIAODUC va THUONGMAI. Trong thư mục GIAODUC, tạo 2 thư mục 

CHINHQUY và TAICHUC. Trong thư mục THUONGMAI, tạo 2 thư mục BANLE và BANSI. 

2. Tìm và sao chép vào thư mục TAICHUC: 

 2 tập tin trong phần tên chính có chứa ký tự E , kiểu DLL, kích thước <=30KB. 

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

bất kỳ trong thư mục BANLE thành OLD. 

4. Nén thư mục TAICHUC thành tập tin NENFILE.ZIP và lưu vào thư mục gốc. 

5. Đặt thuộc tính chỉ đọc cho các tập tin OLD trong thư mục BANLE. 
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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 
 

 

ược nghỉ lễ dài ngày, tôi 
cùng vài người bạn, 
quyết định buộc ba lô 

lên yên xe máy, sẵn sàng cho 
hành trình hơn 400 km đến Nha 
Trang. 

Mấy người trong đoàn râm 
ran kể chuyện về những điểm 
đến hay ho của các tỉnh sắp đi 
qua, nhưng họ chưa di chuyển 
bằng xe máy tới đó bao giờ. Với 
tôi còn đặc biệt hơn, vì gần như 
chỉ biết về dải đất duyên hải đất 
nước qua sách báo. Và trong hình 
dung của mình, miền Trung là 
chút gì đó mặn mà với nắng và 
gió. 

Qua địa phận Bình Thuận, 
mặt trời lên cao. Nắng. Sắp ra 
cung đường ven biển thật sự 
rồi. Đến thị trấn Thuận Nam 
(huyện Hàm Thuận Nam, Bình 
Thuận), chúng tôi rẽ phải 20 km, 
tới thăm mũi Kê Gà - một cái tên 
quen thuộc với dân du lịch bụi. 
Xe bon bon trên đường vào Kê 
Gà có nhiều cánh đồng muối, cây 
thanh long được trồng thành các 
vườn lớn. Một lũ trẻ đi học về, 
khăn quàng đỏ, da đen nhoẻn 
cười rất tươi vẫy tay chào chúng 
tôi. 

ã cảm nhận được vị mặn 
mòi miền Trung khi gió 
biển phả vào ran rát, nắng 

vờn những cồn cát nhỏ. Đâu đâu 
cũng thấy cát, trong những ngôi 
nhà nhỏ, dưới bước chân, nóng 
rát. 

Hải đăng nằm trên một đảo 
nhỏ, và phải thuê cano ra đảo. 
Những gia đình ở đây sống bằng 
nghề chài lưới và kiếm thêm chút 

đỉnh từ du lịch. Khách đến Kê Gà 
không đông nhưng rất đều, ngày 
nào cũng có khách ta, khách 
Tây…  

Chúng tôi leo gần 200 bậc 
thang xoáy trôn ốc để lên đỉnh 
hải đăng, ngắm nhìn khung cảnh 
trong veo của vùng biển xinh 

đẹp. Màu nước xanh đặc trưng 
của đại dương, sóng gợn nhè nhẹ 
và những chồng đá tạo hóa sắp 
đặt sao mà khéo thế. Vươn tầm 
mắt ra xa thì thấy bãi cát trải dài 
cùng những con thuyền im lìm, 
vài cánh hải âu chao liệng trên 
bầu trời trong xanh. 

Cứ thế, cung đường ven biển 
với nắng gió mơn man tay lái tiếp 
tục, lúc thì theo quốc lộ 1A, lúc 
theo tỉnh lộ. Mọi mệt mỏi của việc 
chạy xe đường dài được xua tan 
bởi những gì hiện dần bên phải 
tay lái, nào bãi cát trắng thoai 
thoải, nào mấy mũi đá vàng nâu, 
cả những hàng phi lao xanh rì 
đứng vững giữa gió quần tung 
cát, thấp thoáng những ngôi nhà 
ngói được ôm trọn bởi giàn hoa 
đủ màu sắc. 

Chiều tà ở Tuy Phong, mặt 
trời khuất dần sau những chiếc 
tuabin gió của dự án phong điện, 
giữa cảnh sắc yên bình khi hoàng 
hôn xuống, tay lái chầm chậm, 
thấy lòng bình yên lạ. 

Bài và ảnh: Thanh Tuyết 
 

 

Các tin bài khác 

1 4 pho tượng độc đáo ở Hà Nội ........................................................................ Ngày 18/01 

2 10 công trình kiến trúc nổi tiếng ở Sài Gòn ...................................................... Ngày 17/01 

3 Hành hương Sài Gòn qua những ngôi chùa nổi tiếng ........................................ Ngày 16/01 

  

Đ Đ

 
Hoàng hôn yên bình ở Tuy 

Phong (Bình Thuận). 
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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. 

DU LỊCH XUÂN 2016 

Stt Mã Tour 
Tên 
Tour 

Ngày Đi Ngày Về 
Số Ngày 
 Lưu Trú 

Số 
Khách 

Đơn 
Giá 

Thành 
Tiền 

Khuyến 
Mãi 

1 HNLS1 ? 01/01/2016 15/01/2016 ? 5 ? ? ? 

2 HULC1 
 

02/01/2016 10/01/2016 
 

4 
   

3 HNSP2 
 

06/01/2016 09/01/2016 
 

2 
   

4 DNHA3 
 

07/01/2016 16/01/2016 
 

6 
   

5 HNLS2 
 

18/01/2016 25/01/2016 
 

3 
   

6 HULC2 
 

19/01/2016 26/01/2016 
 

5 
   

7 HNSP1 
 

19/01/2016 22/01/2016 
 

6 
   

8 DNHA1 
 

22/01/2016 01/02/2016 
 

4 
   

Bảng dò 1: Bảng thống kê thành tiền: 

Mã Nơi đi 
Đơn Giá  Nơi đi Tổng thành tiền 

Máy bay Tàu hỏa Ô tô  Hà nội ? 

HN Hà Nội 2,500,000 đồng 600,000 đồng 350,000 đồng  Đà nẵng ? 

HU Huế 1,800,000 đồng 450,000 đồng 300,000 đồng    

DN Đà Nẵng 1,500,000 đồng 300,000 đồng 280,000 đồng    

BT Bình Thuận 1,810,000 đồng 250,000 đồng 150,000 đồng    

Bảng dò 2: 

Mã  LS LC SP HA 

Nơi đến Lạng Sơn Lăng Cô Sapa Hội An 

Mô tả: 

- 2 ký tự đầu của Mã Tour là Nơi Đi 

- 2 ký tự 3, 4 của Mã Tour là Nơi Đến 

- Ký tự cuối của Mã Tour là Phương tiện (1:Máy bay, 2: Tàu hỏa, 3: Ô tô) 

Yêu cầu: 

1. Tên Tour: Nơi đi – nơi đến. Kết hợp tra trong Bảng dò 1 và Bảng dò 2 để ra được giá trị. 

Ví dụ: Mã Tour là HNLS1 thì Tên tour là “Hà Nội – Lạng Sơn” 

2. Số Ngày Lưu Trú: Ngày về - Ngày đi +1. Định dạng đơn vị “ngày”. 

3. Đơn Giá: dựa vào mô tả tra trong Bảng dò 1 để lấy đơn giá. 

4. Thành Tiền: Đơn giá * Số người đi. Tuy nhiên giảm 5% thành tiền cho những chuyến có Số ngày lưu trú 

> 5 và có nơi đến là Lăng Cô hoặc Hội An. 

5. Khuyến Mãi: Ghi “Giảm 10% cho chuyến du lịch sau” cho những tour có Số ngày lưu trú >=10 và Số 

khách >=5. 

6. Sắp xếp tăng dần theo Số người đi và giảm dần theo Số ngày lưu trú.  

7. Lập bảng thống kê thành tiền 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 


