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Đề thi: 

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO 
Thời gian: 120 phút 

Ngày thi: 27/11/2016 

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

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

 

A. PowerPoint 

Thiết kế bài trình chiếu lưu với tên BaiThiPPT.PPTX theo yêu cầu sau: 

   

   

a. Tạo các slide có nội dung như mẫu 
b. Tạo 2 custom show Phan_1, Phan_2: chứa các slide tương ứng của từng phần 

c. Tạo liên kết trên slide nội dung (slide 1): sao cho khi click vào phần nào sẽ trình chiếu các slide 
của phần đó. Lưu ý: Khi trình chiếu xong mỗi phần sẽ tự động quay về slide nội dung (slide 1) 

 

B. Word 

Bài 1: Thiết kế giấy mời như hình lưu vào thư mục làm việc với tên BaiThiTronThu.docx, thực hiện các yêu 

cầu sau: 

- Ngày…tháng…năm: lấy là ngày/tháng/năm hiện hành. 

- Chỉ gởi giấy mới cho khối 3 và khối 4 có ngày họp là 7/9/2013 
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Bài 2: Tạo sơ đồ tổ chức có dạng sau, lưu vào thư mục làm việc tên BaiThiWord_2.docx: 
 

 
 

C. Excel 

Từ tập tin DLThiExcel.xlsx trình bày bảng tính, lập công thức theo yêu cầu và lưu bảng tính với tên 

BaiThiExcel.xlsx vào thư mục đang làm việc. 

Mô tả: 
• Sheet Bangdo chứa các dữ liệu cần thiết cho sẵn. 
• Nhãn hiệu trong nước có tên tiếng Việt 

Yêu cầu: 
• Sheet Chitiet: 

1. Tên hàng/Nhãn hiệu:là list chọn theo danh sách trên sheet Bangdo. List có thể tự động cập nhật 

khi thêm Tên hàng/ nhãn hiệu ở sheet Bangdo.  
2. Ngày nhập hàng: Nhập kiểu ngày, trong  tháng 6/2015 ngày sau phải lớn hơn hoặc bằng ngày 

trước. 

3. Số lượng: Chỉ được nhập số nguyên lớn hơn 0. Định dạng đơn vị là hộp. 
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4. Đơn giá (dùng công thức mảng & Index): Dựa vào thông tin Nhãn hiệu  và Tên hàng  để dò tìm 

trong các bảng trên sheet bangdo. 

5. Thuế (dùng công thức mảng): Đối với nhãn hiệu trong nước thì 10%, đối với nhãn hiệu nước 

ngoài thì 20%. Định dạng số %. 

6. Thành tiền (dùng công thức mảng): Số lượng * đơn giá * (1 – Thuế). Tuy nhiên, phụ thu thêm  

5% thành tiền nếu là Mật ông  nhãn hiệu Royal yelly  hoặc các mặt hàng sữa ong chúa của nhãn 

hiệu Costar. 
7. Dùng Conditional Formatting tô nền tím – chữ trắng cho những dòng bị lỗi do chưa chọn Nhãn hiệu/ 

tên hàng. 

• Sheet Thong_ke_1: 
8. Dùng công cụ Consolidate thống kê tổng số lượng và tổng thàng tiền theo Nhãn hiệu. Lưu ý: số liệu 

thống kê sẽ tự động cập nhật khi thay đổi dữ liệu chi tiết. 

• Sheet Thong_ke_2: 
9. Khống chế dữ liệu ở ô B2, B3 chỉ được nhập ngày trong tháng 6/2015, B3>=B2. Dùng công cụ Data 

Table kết hợp cùng công thức mảng thống kê tổng số lượng theo từng tên hàng và nhãn hiệu  

trong khoảng thời gian từ ngày được nhập trong ô B2 đến ngày được nhập trong ô B3 dựa trên dữ 

liệu ở Sheet Chitiet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


