
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

KIỂM TRA TIN HỌC CƠ SỞ - ĐỀ SỐ 1 

LỚP: HHK42 + CHK42 + MTK42 + NHK42 

Thời gian làm bài: 60 phút 

 

Lưu ý: 

 Kiểm tra Unikey, Word, Excel và xóa sạch dữ liệu ổ D:\ 
 Đặt thư mục TênMáy_MãSốSinhViên_HọTên_SốĐề ở ổ đĩa D:\, lưu 2 tập tin Word và 

Excel vào thư mục này (TênMáy_MãSốSinhViên_HọTên_SốĐề.docx và 
TênMáy_MãSốSinhViên_HọTên_SốĐề.xlsx). 

 Không đặt tên file, thư mục bằng tiếng Việt có dấu, luôn nhấn Ctrl + S để lưu bài làm. 

 

PHẦN WORD (2.5 điểm) 

Gõ bảng biểu sau vào Word, trình bày phong cách tùy ý, miễn sao đảm bảo bố cục như trong bài. 

 

 

 

 



PHẦN II. EXCEL (2.5 điểm) 

Gõ nội dung Excel sau. 

 

a (0.5). Lập công thức cho biết Ngành thi của từng thí sinh dựa vào Bảng 1, biết rằng ký tự thứ 1 
của SBD cho biết ngành thi 

b (0.25). Lập công thức cho biết Khu vực của từng thí sinh dựa vào Bảng 1, biết rằng ký tự thứ 2 
của SBD cho biết Khu vực 

c (0.25). Lập công thức cho biết Điểm chuẩn, dựa vào Ngành thi và Bảng 1, nếu thí sinh ở khu 
vực 1, thì lấy điểm chuẩn là Điểm chuẩn 1, ngược lại Điểm chuẩn 2 

d (0.25). Tính Tổng điểm là tổng cộng điểm của 3 môn thi 

e (0.25). Lập công thức cho cột Kết quả, nếu tổng điểm lớn hơn hay bằng điểm chuẩn của ngành 
dự thi thì kết quả “Đậu”, ngược lại “Hỏng”. 

f (0.5). Tính điểm TB cho các môn Toán, Lý, Hóa và Tổng điểm 

g (0.5). Nhập dữ liệu, trang trí bảng tính theo đúng định dạng trên. 

 

Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu. 


