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TÀI LIỆU ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT – UDCNTT NÂNG CAO
1. Trong Word 2010, để tắt tính năng kiểm tra lỗi chính tả, ta thực hiện thao tác
nào sau đây?
A. Chọn thẻ File\Options\Proofing\gở bỏ dấu check trong mục Check spelling as you type.
B. Chọn thẻ File\Options\Display\gở bỏ dấu check trong mục Check grammar with spelling.
C. Chọn thẻ File\Options\General\gở bỏ dấu check trong mục Check spelling as you type.
D. Chọn thẻ File\Options\Language\gở bỏ dấu check trong mục Check spelling as you type.
2. Để thiết lập đường dẫn lưu mặc định trong Word 2010, ta thực hiện bằng cách
vào thẻ File\Options\Save\ và chọn mục nào sau đây?
A. Default file location.
B. Save AutoRecover information every.
C. Save files in this format.
D. Save Checked out files to.
3. Để thiết lập tính năng tự động lưu trong Word 2010 sau khoảng thời gian, ta
thực hiện bằng cách vào thẻ File\Options\Save\ và chọn mục nào sau đây?
A. Default file location.
B. Save Checked out files to.
C. Save files in this format.
D. Save AutoRecover Information every.
4. Trong Word 2010, khi save thì phần mở rộng của tập tin là *.DOCX. Để thiết lập
mặc định phần mở rộng của tập tin *.DOC, ta thực hiện bằng cách vào thẻ
File\Options\Save\ và chọn mục nào sau đây?
A. Default file location.
B. Save Checked out files to.
C. Save files in this format.
D. Save AutoRecover Information every.
5. Trong Word 2010, để thiết lập số lượng tài liệu thường dùng nhất được liệt kê
trong mục Recent của thẻ File, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. File\Options\Advanced\ Show this number of Recent Documents.
B. File\Options\General\ Show this number of Recent Documents.
C. File\Options\Recent\ Show this number of Recent Documents.
D. File\Info\Recent
6. Trong Word 2010, để tắt tính năng tự động tạo chỉ số trên (superscript) trong
tài liệu đối với các kiểu ký tự như:1st, 2nd, 3rd,… ta thực hiện theo thao tác nào
sau đây?
A. Từ thẻ File\Options\Proofing\AutoCorrect Options\ AutoFormat As you Type\ bỏ chọn
Internet and network paths with hyperlinks.
B. Từ thẻ File\Options\Proofing\AutoCorrect Options\ AutoFormat As you Type\ bỏ chọn
vào mục Ordinals (1st) with superscript.
C. Từ thẻ File\Options\Proofing\AutoCorrect Options\ AutoFormat As you Type\ bỏ chọn
mục Automatic belleted lists.
D. Từ thẻ File\Options\Proofing\AutoCorrect Options\ AutoFormat As you Type\ bỏ chọn
vào mục Automatic numbered lists
7. Trong Word 2010, để tắt tính năng tự động tạo liên kết tới địa chỉ web site,
email trong tài liệu, ta thực hiện theo thao tác nào sau đây?

A. Từ thẻ File\Options\Proofing\AutoCorrect Options\ AutoFormat As you Type\ bỏ chọn
Internet and network paths with hyperlinks.
B. Từ thẻ File\Options\Proofing\AutoCorrect Options\ AutoFormat As you Type\ bỏ chọn
vào mục Ordinals (1st) with superscript.
C. Từ thẻ File\Options\Proofing\AutoCorrect Options\ AutoFormat As you Type\ bỏ chọn
mục Automatic belleted lists.
D. Từ thẻ File\Options\Proofing\AutoCorrect Options\ AutoFormat As you Type\ bỏ chọn
vào mục Automatic numbered lists
8. Trong Word 2010, để chia màn hình làm việc ra làm hai phần ta phải thực hiện
như thế nào?
A. Thẻ View\Split
B. Thẻ Insert\Split
C. Thẻ Home\Split
D. Thẻ References
9. Trong Word 2010, để chuyển đổi đơn vị đo trên thanh thước từ Inch sang
Centimeters hoặc ngược lại, ta thực hiện theo cách nào sau đây?
A. Vào thẻ File\Option\Advanced và thay đổi trong khung Show measurements in unit of.
B. Vào thẻ File\Option\Advanced và thay đổi trong khung Show this number of Recent
Documents.
C. Vào thẻ File\Option\Advanced và click đánh dấu chọn Show text boundaries.
D. Vào thẻ File\Option\Advanced và click đánh dấu chọn Show vertical scrolbar.
10. Trong Word 2010, để lưu một bản nháp những gì vừa sửa trên văn bản sao cho
một cách khoa học, ta thực hiện theo cách nào sau đây?
A. Vào thẻ Review\Track changes
B. Vào thẻ View\Track changes.
C. Ấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + E
D. Câu A và C đúng
11. Trong Word 2010, để chèn thêm một diễn giải (chú thích) nội dung cho một
đoạn văn bản, ta phải thực hiện như thế nào?
A. Vào thẻ Insert\Footnote
B. Vào hẻ Review\New Comment
C. Vào hẻ Review\ Footnote
D. Vào hẻ References\ Next Footnote
12. Để tìm sự khác biệt của hai văn bản một cách nhanh chóng, ta sử dụng tính
năng nào sau đây?
A. Compare
B. Trackchanges
C. Comment
D. Retrict Editing
13. Trong Word 2010, để thiết lập chế độ không cho thay đổi định dạng trong văn
bản, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Chọn thẻ Review\Restrict Editing\Restrict Formatting and Editing\Formatting restrictions.
B. Chọn thẻ Review\Restrict Editing\Restrict Formatting and Editing\Editing restrictions.
C. Chọn thẻ Review\Restrict Editing\Restrict Formatting and Editing\Comments.
D. Chọn thẻ Review\Restrict Editing\Restrict Formatting and Editing\ Filling in forms.
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14. Trong Word 2010, để thiết lập chế độ bảo vệ văn bản sao cho chỉ được thay đổi
các đối tượng có trong biểu mẫu (Form)?
A. Chọn thẻ Review\Restrict Editing\ Restrict Formatting and Editing\Editing
restrictions\Filling in forms
B. Chọn thẻ Review\Restrict Editing\ Restrict Formatting and Editing\Formatting
retrictions\Filling in forms
C. Chọn thẻ Review\Restrict Editing\ Restrict Formatting and Editing\ Editing
restrictions\Comments
D. Chọn thẻ Review\Restrict Editing\ Restrict Formatting and Editing\Editing
restrictions\Tracked changes.
15. Trong Word 2010, để chèn công thức toán học vào văn bản, ta thực hiện thao
tác nào sau đây?
A. Chọn thẻ Insert\Equation.
B. Chọn thẻ Insert\Quick Parts\Equation.
C. Chọn thẻ Home\Equation.
D. Chọn thẻ Page Layout\Equation.
16. Trong

Word

2010,

để

tạo

ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Quét khối nội dung cần tạo, chọn thẻ
B. Quét khối nội dung cần tạo, chọn thẻ
C. Quét khối nội dung cần tạo, chọn thẻ
D. Quét khối nội dung cần tạo, chọn thẻ

chú

thích

như

hình

bên

dưới

Review\New Comment.
Review\Track Changes.
View\New Comment.
Insert\New Comment.

17. Trong Word 2010, để tạo tiêu đề theo từng phân đoạn (section), ta thực hiện
thao tác nào sau đây?
A. Chọn vị trí muốn tách phân đoạn (section), chọn thẻ Insert\Breaks\Next Page.
B. Chọn vị trí muốn phân đoạn (section), chọn thẻ Page Layout\Breaks\Next Page.
C. Chọn vị trí muốn phân đoạn (section), chọn thẻ Review\Breaks\Next Page.
D. Chọn vị trí muốn phân đoạn (section), chọn thẻ Page Layout\Breaks\Continous.
18. Trong Word 2010, để đóng dấu bản quyền cho văn bản, ta thực hiện thao tác
nào sau đây là hợp lệ?
A. Chọn thẻ Insert\Watermark.
B. Chọn thẻ View\Watermark.
C. Chọn thẻ Page Layout\Watermark.
D. Chọn thẻ Review\Watermark
19. Chức năng nào sau đây trong Word 2010 cho phép ta trích dẫn nguồn tài liệu,
hay diễn giải cho một lưu ý nào đó nằm ở cuối trang văn bản mà người sử dụng
muốn đề cập đến trong bài viết ?
A. Endnote.
B. Comment.
C. Track Change.
D. Footnote.

20. Trong Word 2010, để giải thích cho một từ nào đó mà nội dung cần giải thích
được đặt ở cuối trang, ta phải thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Đặt con trỏ chuột ngay từ cần tạo chọn thẻ Page Layout\Insert Footnote.
B. Đặt con trỏ chuột ngay từ cần tạo chọn thẻ References\Insert Endnote.
C. Đặt con trỏ chuột ngay từ cần tạo chọn thẻ References\Insert Footnote.
D. Đặt con trỏ chuột ngay từ cần tạo chọn thẻ Page Layout\Insert Endnote.
21. Trong Microsoft Word 2010, để bật/tắt chế độ Text boundaries (khung trang văn
bản), ta chọn trong thẻ nào sau đây của hộp thoại Word Options?
A. Display
B. Popular
C. Advanced
D. Proofing
22. Trong Word 2010, để cho phép người dùng được nhập những gì mà ta chọn hoặc
các giá trị ràng buộc mà không cho phép thay đổi. Ta sử dụng đối tượng nào sau
đây?
A. Frame.
B. Form.
C. Comment.
D. Macro
23. Để tạo biểu mẫu (form) trong Word 2010, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Chọn thẻ Review\Control\Legacy Tools\Legacy Forms.
B. Chọn thẻ Developer\Control\Legacy Tools\ActiveX Controls.
C. Chọn thẻ Developer\Control\Legacy Tools\Legacy Forms.
D. Chọn thẻ Insert\Control\Legacy Tools\ActiveX Controls.
24. Trong Microsoft Word 2010, để bật/tắt thanh công cụ mini hỗ trợ định dạng văn
bản khi chọn văn bản, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Thẻ File\Options\General
B. Thẻ File\Options\Display
C. Thẻ File\Options\Proofing
D. Thẻ File\Options\Advanced
25. Trong Word 2010, để tạo AutoCorrect ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Chọn thẻ File\ Options\Proofing\AutoCorrect Options...
B. Chọn thẻ File\Recent\Proofing\AutoCorrect Options...
C. Chọn thẻ File\Options\General\AutoCorrect Options...
D. Chọn thẻ File\Options\Advanced\AutoCorrect Options...
26. Trong Microsoft Word 2010, để tạo một văn bản theo mẫu (template) có sẵn, ta
thực hiện thao tác nào sau đây?
A. File \ New \ Sample templates
B. File \ New \ Blank document
C. File \ New \ Templates
D. File \ Recent\ Sample templates
27. Trong Microsoft Word 2010, để sao chép định dạng văn bản, ta nhấn tổ hợp
phím nào sau đây?
A. Ctrl + C
B. Ctrl + Shift + C
C. Alt + C
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D. Ctrl + Alt + C
28. Trong Microsoft Word 2010, để thiết lập tự động viết hoa ký tự đầu câu, ta chọn
chức năng nào sau đây trong hộp thoại AutoCorrect?
A. Correct Two INitial Capitals
B. Capitalize first letter of sentences
C. Capitalize first letter of table cells
D. Capitalize names of days
29. Trong Microsoft Word 2010, để đánh số thứ tự nhiều cấp lồng nhau, ta chọn lệnh
nào sau đây?
A. Bullets
B. Numbering
C. Multilevel List
D. Multilevel Number
30. Trong Microsoft Word 2010, để áp dụng kiểu định dạng cho ký tự (hoặc đoạn),
ta chọn nhóm nào sau đây trong thẻ Home?
A. Styles
B. Font
C. Paragraph
D. Clipboard
31. Trong Microsoft Word 2010, để không cho phép cắt dòng khi sang trang trong
bảng, ta đánh bỏ chọn mục nào sau đây trong hộp thoại Table Properties?
A. Next Row
B. Do not allow row to break
C. Repeat as header row at the top of each page
D. Allow row to break across pages
32. Trong Microsoft Word 2010, để chuyển đổi văn bản thành bảng ta thực hiện thao
tác nào sau đây?
A. Design \ Table \ Convert Text to Table
B. Insert \ Table \ Convert Text to Table
C. Layout \ Table \ Convert Text to Table
D. Home \ Table \ Convert Text to Table
33. Trong Microsoft Word 2010, để tạo tiêu đề (caption) cho hình minh họa, ta chọn
hình cần thêm tiêu đề rồi thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Insert \ Insert Caption
B. Page Layout\ Insert Caption
C. References \ Insert Caption
D. Review \ Insert Caption
34. Trong Microsoft Word 2010, để tạo danh mục hình vẽ dựa vào phong cách và
định dạng các đề mục ta chọn chức năng nào sau đây?
A. Insert Citation
B. Insert Caption
C. Insert Table of Figures
D. Insert Table of Contents
35. Trong Microsoft Word 2010, để tham chiếu đến các đề mục hoặc bookmark ta
chọn chức năng nào sau đây?
A. Signature Line
B. Cover Page
C. Cross-reference
D. Hyphenation

36. Trong Microsoft Word 2010, để xóa một siêu liên kết ta chọn chức năng nào sau
đây?
A. Delete Hyperlink
B. Remove Link
C. Detele Link
D. Remove Hyperlink
37. Trong Microsoft Word 2010, khi thiết kế form, để tạo một đối tượng cho phép
tạo hộp chọn, ta sử dụng đối tượng có tên là gì?
A. Text Form Field.
B. Drop-Down Form Field.
C. Picture Content Control
D. Combo Box
38. Trong Microsoft Word 2010, h y chọn phát biểu đúng nhất:
A. Master Document là một file word có chứa đường link đến các file Word
gọi là subdocument)
B. Master Document là một file word có chứa nội dung các file o d khác
subdocument)
C. Master Document là một file word có chứa định dạng các file o d khác
subdocument)
D. Master Document là một file word chứa các đối tượng đ họa l n c a các
(hay còn gọi là subdocument)

khác (hay còn
hay c n gọi là
hay c n gọi là
file Word khác

39. Trong Microsoft Word 2010, để tạo ra các phân đoạn (section) trên cùng một
trang văn bản, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Page Layout \ Breaks \ Next Page
B. Page Layout \ Breaks \ Continuous
C. Page Layout \ Breaks \ Even Page
D. Page Layout \ Breaks \ Odd Page
40. Trong Microsoft Word 2010, để thêm mới nguồn tài liệu tham khảo, ta thực hiện
thao tác nào sau đây?
A. References \ Insert Citation \ Add New Sou ce…
B. References \ Insert Caption
C. References \ Cross-reference
D. References \ Insert Table of Figures
41. Trong bảng tính Microsoft Excel 2010, để giữ cố định hàng hoặc cột trong vùng
làm việc, ta đánh dấu chọn hàng hoặc cột cần cố định, và chọn tiếp tùy chọn nào
sau đây?
A. Review \ Freeze Panes \ Freeze Panes
B. View \ Freeze Panes \ Freeze Panes
C. Page Layout \ Freeze Panes \ Freeze Panes
D. Home \ Freeze Panes \ Freeze Panes
42. Trong Microsoft Excel 2010, để định dạng làm nổi bật các ô chứa giá trị lớn hơn
một giá trị xác định hoặc nằm trong khoảng 2 giá trị hoặc các giá trị trùng nhau,
ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Home\Conditional Formatting\Top/Bottom Rules
B. Home\Conditional Formatting\Highlight Cells Rules
C. Home\Conditional Formatting\Color Scale
D. Home\Conditional Formatting\Data Bars
43. Trong bảng tính Microsoft Excel 2010, để dán giá trị và kết quả công thức,
không định dạng, ta chọn tùy chọn nào sau đây trong hộp thoai Paste Special?
A. All
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B. Values
C. Formats
D. Formulas
44. Trong bảng tính Microsoft Excel 2010, để giữ cố định hàng đầu tiên trong bảng
tính ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Home \ Freeze Panes \ Freeze Top Row
B. Review \ Freeze Panes \ Freeze Top Row
C. Page Layout \ Freeze Panes \ Freeze Top Row
D. View \ Freeze Panes \ Freeze Top Row
45. Trong Excel 2010, để bảo vệ cấu trúc của bảng tính không cho đổi tên, di
chuyển, chèn, xóa thêm Sheet. Ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Chọn thẻ Review\Proctect Workbook\Structure.
B. Chọn thẻ Review\Proctect Workbook\Windows.
C. Chọn thẻ Format\Proctect Workbook\Windows.
D. Chọn thẻ Format\Proctect Workbook\Structure.
46. Trong Excel 2010, để bảo vệ bảng tính không cho thay đổi kích thước cửa sổ, ta
thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Chọn thẻ Review\Proctect Workbook\Structure.
B. Chọn thẻ Review\Proctect Workbook\Windows.
C. Chọn thẻ Format\Proctect Workbook\Windows.
D. Chọn thẻ Format\Proctect Workbook\Structure.
47. Trong Excel 2010, để giúp cho người dùng chỉ nhập liệu được các giá trị đ được
giới hạn hoặc chỉ nhập những giá trị có sẵn trong danh sách cho trước, ta sử
dụng tính năng nào sau đây?
A.
B.
C.
D.

Data Validation.
Conditional Formatting.
Filter.
Consolidate.

48. Trong Excel 2010, hàm Match có chức năng nào sau đây?
A. Hàm dò tìm trả về vị t í tương đối c a một phần tử trong một danh sách.
B. Hàm trả về giá trị một phần tử trong mảng được chọn theo dòng và cột được chỉ định.
C. Hàm tham chiếu địa chỉ một ô nằm tại giao điểm c a một dòng và một cột được chỉ
định trong phạm vi tham chiếu.
D. Hàm Match có tất cả các chức năng t ên.
49. Trong Excel 2010, để giúp người sử dụng định dạng các chuỗi văn bản, giá trị
trong các ô về màu sắc, kiểu mẫu nền, khung,… giúp người xem dễ dàng phân
biệt. Ta sử dụng tính năng nào sau đây?
A.
B.
C.
D.

Conditional Formatting.
Data Validation.
Consolidate.
Define Name.

50. Trong Excel 2010, hàm Index có chức năng nào sau đây?
A. Hàm dò tìm trả về vị t í tương đối c a một phần tử trong một danh sách.
B. Hàm trả về giá trị một phần tử trong mảng được chọn theo dòng và cột được chỉ định.

C. Hàm tham chiếu địa chỉ một ô nằm tại giao điểm c a một dòng và một cột được chỉ
định trong phạm vi tham chiếu.
D. Câu B và C đúng.
51. Trong bảng tính Excel 2010, tại ô A7 ta ban hành công thức =Index({2, 3; 6,
7},1,2) sẽ cho kết quả là?
A. 2
B. 3
C. 6
D. 7
52. Trong Excel 2010, để tính số tiền phải đóng theo định kỳ với khoảng thời gian
đóng tiền cho trước, lãi suất cho trước. Ta sử dụng hàm nào sau đây?
A. PMT
B. PV
C. NPER
D. FV
53. Trong Excel 2010, để tính tiền lãi trong một chu kỳ của một đầu tư dựa trên chu
kỳ, ta sử dụng hàm nào sau đây?
A. PMT
B. IPMT
C. NPER
D. PV
54. Bạn muốn để dành 150 triệu trong 3 năm bằng cách gửi tiết kiệm hàng tháng,
lãi suất tiết kiệm được hưởng là 8%/năm (tiền đóng vào cuối kỳ). Vậy để tính
mỗi tháng bạn phải đóng bao nhiêu tiền thì ta phải sử dụng hàm nào sau đây?
A. IPMT
B. PV
C. FV
D. PMT
55. Hàm dùng để tính số ngày, số tháng, số năm giữa 2 khoản thời gian theo tùy
chọn là hàm nào sau đây?
A. DateDif
B. EDate
C. EOMonth
D. Weekday
56. Ông C vay món tiền là 240 triệu, lãi suất là 1.3%/tháng. Ông C dự định trả mỗi
tháng là 2.4 triệu (tiền được trả vào cuối tháng). Để xác định khoảng thời gian
mà ông C phải trả là bao lâu, ta sử dụng hàm nào sau đây?
A. NPER
B. RATE
C. FV
D. PV

57. Trong Microsoft Excel 2010, một tập tin mẫu (template) có phần mở rộng là gì?
A.
B.
C.
D.

.XLTX
.XLSX
.XPS
.DOTX

58. Trong Microsoft Excel 2010, để chèn các trường đầu trang (header), cuối trang
(footer), ta thực hiện cách nào sau đây?
A. Home \ Header & Footer
B. Insert \ Header & Footer
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C. Page Layout \ Header & Footer
D. View \ Header & Footer
59. Để sử dụng mẫu (template) có sẵn trong Microsoft Excel 2010, ta chọn thẻ
File\New và chọn tiếp lệnh nào sau đây?
A. Blank workbook
B. Sample Templates
C. My templates…
D. New From Existing
60. Để tạo một mẫu (template) mang kiểu định dạng riêng cho cá nhân, trong hộp
thoại Save As, tại ô Save as type ta chọn kiểu nào sau đây?
A. Excel Template
B. Excel Macro – Enabled Template
C. Formatted Text
D. Excel Workbook
61. Trong Microsoft Excel 2010, để ẩn/hiển tất cả các công thức trong bảng tính, ta
chọn chức năng nào trong thẻ Formulas?
A. Evaluate Formula
B. Trace Precedents
C. Trace Dependents
D. Show Formulas
62. Để đặt tên nhanh cho một ô hoặc một vùng ô trong Microsoft Excel 2010, ta
nhấn phải chuột vào một ô hoặc vùng ô đó, và chọn lệnh nào sau đây?
A. Define Name…
B. Fo mat cells…
C. Insert Comment
D. Pick From Drop-down List…
63. Để chia tách cửa sổ làm việc của Microsoft Excel 2010 ra làm 4 phần, ta chọn
thao tác nào sau đây?
A. Page Layout \ Split
B. Formulas \ Split
C. Data \ Split
D. View \ Split
64. Giả sử ngày trên hệ thống máy tính là ngày 19/9/2016, hàm nào sau đây trong
Microsoft Excel 2010 cho biết là tuần thứ mấy trong năm?
A. NETWORKDAYS
B. EDATE
C. WEEKNUM
D. DATEDIF
65. Trong Microsoft Excel 2010, để cài đặt mật mã truy cập cho một vùng – khối ô
nào đó trên Worksheet, ta chọn tùy chọn nào sau đây để thực hiện?
A. Allow User to Edit Ranges
B. Protect Workbook
C. Protect Sheet
D. Hidden
66. Trong Microsoft Excel 2010, chức năng nào sau đây dùng để loại bỏ những dữ
liệu trùng nhau?
A. Clear Validation Circle
B. Circle Invalid Data
C. Consolidate
D. Remove Duplicates

67. Trong Microsoft Excel 2010, để khoanh tròn
hợp lệ, ta chọn chức năng nào sau đây trong Validation?
A. Clear Validation Circle
B. Circle Invalid Data
C. Consolidate
D. Remove Duplicates

những dữ liệu không

68. Trong Microsoft Excel 2010, để tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn dữ liệu, nhiều
bảng dữ liệu khác nhau, ta chọn chức năng nào sau đây?
A. Data \ Sort
B. Data \ Data Validation
C. Data \ Consolidate
D. Data \ Subtotal
69. Khi thực hiện lọc trích dữ liệu theo điều kiện trong Microsoft Excel 2010, vùng
điều kiện
như sau có ý nghĩa gì?
A. Số con nhỏ hơn hoặc bằng 2 VÀ Tuổi nhỏ hơn hoặc bằng 40
B. Số con nhỏ hơn hoặc bằng 2 HOẶC Tuổi nhỏ hơn hoặc bằng 40
C. Chỉ cần Số con nhỏ hơn hoặc bằng 2 là thỏa điều kiện
D. Chỉ cần Tuổi nhỏ hơn hoặc bằng 40 là thỏa điều kiện
70. Lệnh nào sau đây dùng trích lọc dữ liệu theo điều kiện trong Microsoft Excel
2010?
A. Home \ Advanced
B. Insert \ Advanced
C. Data \ Advanced
D. Review \ Advanced
71. Trong Microsoft Excel 2010, sau khi đ vẽ xong biểu đồ hình cột, để thêm vào
dòng tiêu đề cho trục tung, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Layout\Chart Title\Primary Horizontal Axis Title
B. Layout\Axis Titles \ Primary Vertical Axis Title
C. Layout \ Legend \ Primary Vertical Axis Title
D. Layout \ Data Labels Primary Horizontal Axis Title
72. Trong Microsoft Excel 2010, để đếm số dòng có trong vùng tham chiếu ta sử
dụng hàm nào sau đây?
A. ROW
B. ROWS
C. COLUMN
D. COLUMNS
73. Trong Microsoft Excel 2010, hàm dùng để tìm giá trị lớn thứ n trong vùng là hàm
nào sau đây?
A. LARGE
B. SMALL
C. MAX
D. DMAX
74. Trong Microsoft Excel 2010, các phần tử trong mảng dọc được phân cách với
nhau bằng dấu nào sau đây?
A. ,
B. ;
C. ?
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D. :
75. Trong Microsoft Excel 2010, hàm nào sau đây trả về giá trị TRUE nếu giá trị
(value) là một lỗi bất kỳ, ngược lại thì trả về giá trị FALSE?
A. ISNA
B. ISERROR
C. ISNUMBER
D. ISTEXT
76. Trong Microsoft Excel 2010, hàm dùng để tìm giá trị lớn thứ n trong vùng là hàm
nào sau đây?
A. LARGE
B. SMALL
C. MAX
D. DMAX
77. Trong
Microsoft
Excel
2010,
kết
quả
của
=DATEDIF(20/7/2016,20/7/2017,"m") là giá trị nào sau đây?
A. 12
B. 365
C. 0
D. Báo lỗi

công

thức:

78. Trong Microsoft Excel 2010, tùy chọn nào sau đây dùng để xác định số năm giữa
hai khoảng thời gian trong hàm DATEDIF?
A. Y
B. YD
C. MD
D. D
79. Trong Microsoft Excel 2010, để tính tiền lãi trong một chu kỳ của một đầu tư
dựa trên chu kỳ, ta sử dụng hàm nào sau đây?
A. PMT
B. IPMT
C. NPER
D. PV
80. Trong Microsoft Excel 2010, hàm nào sau đây trả về giá trị TRUE nếu giá trị
(value) là một chuỗi, ngược lại thì trả về giá trị FALSE?
A. ISNA
B. ISERROR
C. ISNUMBER
D. ISTEXT
81. Trong PowerPoint 2010, để lưu các trang chiếu thành dạng hình ảnh ta thực
hiện bằng cách vào thẻ File \ Save As và trong khung Save as type ta chọn chức
năng nào sau đây?
A. PowerPoint Presentation
B. Office Theme
C. PNG Portable Nework Graphics Format
D. PowerPoint Add-in
82. Để tạo Slide Master trong PowerPoint 2010, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Vào thẻ View\Slide Master
B. Vào thẻ Insert\Slide Master
C. Vào thẻ Design\Slide Master
D. Vào thẻ Animation\Slide Master

83. Trong PowerPoint 2010, để tạo ra các slide theo một mẫu chung có tính hài hòa
về màu sắc, cách bố cục, trang trí,… ta sử dụng cách nào sau đây?
A. Tạo Slide Master.
B. Tạo Slide Show.
C. Tạo Animations.
D. Tạo Custom Slide Show
84. Cho biết cách tạo nền cho trang slide trong Powerpoint 2010?
A. Từ thẻ Design chọn nhóm Background\Nút background Styles\Format Background.
B. Từ thẻ Insert chọn nhóm Background\Nút background Styles\Format Background.
C. Từ thẻ Home chọn nhóm Background\Nút background Styles\Format Background.
D. Từ thẻ Slide Show chọn nhóm Background\Nút background Styles\Format Background
85. Trong PowerPoint 2010, sau khi đ định dạng xong Slide mẫu (Slide Master), ta
tiến hành lưu Slide này thành Slide mẫu để sau này đem ra sử dụng thì chọn
phần mở rộng của tập tin này là gì?
A. *.PPTX.
B. *.XPS.
C. *.PPSX.
D. *.POTX.
86. Để tạo header, footer trong PowerPoint 2010 ta phải thực hiện theo cách nào
sau đây?
A. Thẻ Insert\Header and footer.
B. Thẻ View\Header and footer.
C. Thẻ Design\Header and footer Footer.
D. Thẻ Home\Header and footer Footer.
87. Thao tác Insert\Media Clips\Video\Video from file trong PowerPoint 2010 dùng
để làm gì?
A. Chèn trực tiếp file Video vào bài thuyết trình.
B. Chèn file âm thanh vào bài thuyết trình.
C. Chèn file Video từ t ang web được chỉ định.
D. Chèn file âm thanh từ thư viện c a Office.
88. Trong PowerPoint 2010, khi chèn một đoạn Video thông qua cửa sổ Windows
Media, ta đặt đường dẫn của đoạn Video vào dòng nào sau đây?
A. URL.
B. MovieData.
C. Movie.
D. Playing.
89. Trong
đây?
A. Vào
B. Vào
C. Vào
D. Vào

PowerPoint 2010, để tạo một Slide Master, ta thực hiện thao tác nào sau
thẻ
thẻ
thẻ
thẻ

View\Slide Master.
Insert\Slide Master.
Home\Slide Master.
Design\Slide Master.

90. Trong PowerPoint 2010, để chỉnh độ tương phản cho ảnh, ta thực hiện thao tác
nào sau đây?
A. Design \ Contrast
B. Design \ Contrast Picture
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C. Format \ Contrast
D. Format \ Contrast Picture
91. Để thay đổi hình dạng biểu đồ từ dạng Column sang biểu đồ dạng Pie trong
Powerpoint 2010, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Right click lên biểu đ cần chuyển đổi, chọn Change Cha t Type… \Pie.
B. Right click lên biểu đ cần chuyển đổi, chọn Edit Data\Pie.
C. Cả hai cách t ên đều đúng.
D. Không thể chuyển đổi hình dạng biểu đ .
92. Cho biết ý nghĩa của lệnh này trong PowerPoint 2010:
Slide\Duplicate Selected Slide?
A. Tạo 1 Slide m i có nội dung giống như slide đang chọn nhân đôi).
B. Chèn một Slide m i.
C. Tạo 1 file trình diễn m i.
D. Lưu file trình diễn thành 1 file khác.

Home\New

93. Để chèn một file MP3 vào bài trình chiếu trong PowerPoint 2010, ta thực hiện
thao tác nào sau đây?
A. Insert\Sound
B. Insert\Audio\Audio f om file…
C. Insert\Video\Video f om file…
D. Insert\Video\Video f om eb Site…
94. Trong PowerPoint 2010, ta có thể in tối đa bao nhiêu Slide trên một mặt giấy?
A. 4 slide.
B. 6 slide.
C. 8 slide.
D. 9 slide.
95. Trong PowerPoint 2010, khi lưu một tập tin với định dạng là *.PPSX. Hãy cho
biết đây là loại tập tin có chức năng gì?
A. Là tập tin dùng cho trình chiếu, không thể chỉnh sửa trực tiếp t ên các slide được. Nó
được xem là sản phẩm đã hoàn chỉnh.
B. Là tập tin file PowerPoint dùng cho soạn thảo, thiết kế.
C. Là dạng file khuôn mẫu (template).
D. Trong PowerPoint 2010 không có tập tin kiểu PPSX.
96. Hãy cho biết đâu là kiểu liên kết tập tin trong PowerPoint 2010?
A. Liên kết đến tập tin đã có - liên kết đến website (Exiting File or Web Page).
B. Liên kết trong nội bộ tập tin (Place in This Document), Liên kết đến tập tin trắng (Create
New Document).
C. Liên kết thư tín điện tử (E-mail Address).
D. Tất cả các kiểu liên kết trên.
97. Cho biết cách thực hiện chèn file hình ảnh làm nền cho Slide (Lưu ý: không phải
dùng Slide Master) trong PowerPoint 2010?
A. Thẻ Design\Background Style\Format background\ Picture or texture fill.
B. Thẻ Design\Background Style\Format background\ Pattern fill.
C. Thẻ Insert\Background Style\Format background\ Pattern fill.
D. Thẻ Slide Show\Background Style\Format background\ Picture or texture fill.

98. Cho biết cách thiết lặp nào sau đây để trình chiếu một bài trình chiếu lặp đi lặp
lại đến khi nhấn phím ESC thì dừng?
A. Slide Show\Setup Slide show\ Show without Animation
B. Slide Show\Setup Slide show\Browse at a kiosk (full screen).
C. Slide Show\Setup Slide show\Show without narration.
D. Thẻ Slide Show\Setup Slide show\Presented by a speaker (full Screen).
99. Cho biết cách thiết lặp để trình chiếu một bài Power Point được tự động lặp đi
lặp lại không cần người điều khiển, ta thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Thẻ Slide Show\Setup Slide show\ Browse at a kiosk (full screen).
B. Thẻ Slide Show\Setup Slide show\Show without animation.
C. Thẻ Slide Show\Setup Slide show\Show without narration.
D. Thẻ Slide Show\Setup Slide show\Presented by a speaker (full Screen).
100. Cho biết cách tạo âm thanh cho hiệu ứng chuyển trang giữa các slide trong
PowerPoint 2010?
A. Thẻ Transition\Sound\chọn âm thanh chuyển trang.
B. Thẻ Animation\Sound\chọn âm thanh chuyển trang.
C. Thẻ Design\Sound\chọn âm thanh chuyển trang.
D. Thẻ Slide Show\Sound\chọn âm thanh chuyển trang.
101. Để thiết lập điều kiện đặc biệt cho một hiệu ứng Animation ta sử dụng đối
tượng nào sau đây?
A. Custom Slide Show.
B. Setup Slide Show.
C. Layout.
D. Trigger.
102. Trong PowerPoint 2010, ở chế độ Slide Show, khi muốn sử dụng con trỏ laser
để chỉ lên một nội dung nào đó trên slide, ta phải thực hiện thao tác nào sau
đây?
A. Ấn giữ phím Ctrl và click trái lên nội dung trên slide.
B. Ấn giữ phím Alt và click trái lên nội dung trên slide.
C. Ấn giữ phím Shift và click trái lên nội dung trên slide.
D. Ấn giữ phím Backspace và click trái lên nội dung trên slide.
103. Để hoàn tất thao tác chèn đối tượng ShockWave trong Flash Object vào bản
trình chiếu, ta gõ tên tập tin flash tại thuộc tính nào của đối tượng vừa chèn?
A. Thuộc tính Movie.
B. Thuộc tính URL.
C. Thuộc tính MovieData.
D. Thuộc tính Playing.
104. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo liên kết đi đến slide tiếp theo, ta
chọn tùy chọn nào sau đây trong mục Hyperlink to của hộp thoại ction
Settings?
A. Last Slide
B. First Slide
C. Next Slide
D. Previous Slide
105. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo liên kết đến một tập tin khác, ta
chọn tùy chọn nào sau đây trong mục Hyperlink to của hộp thoại ction
Settings?
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A. Othe File…
B. Slide…
C. Last Slide Viewed
D. Custom Show…
106. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để hiển thị màn hình tạm dừng trình chiếu
màu trắng mà không kết thúc phiên trình chiếu ta thực hiện thao tác nào sau
đây?
A. click lên slide chọn Sc een \ Black Screen
B. click lên slide chọn Sc een \ White Screen
C. Ấn phím ESC t ên bàn phím
D. Ấn phím Ente

107. Trong Microsoft PowerPoint 2010, vào thẻ nsert chọn
thao tác trên dùng để thực hiện chức năng nào sau đây?
A. Ch n chữ nghệ thuật vào t ong bài thuyết t nh
B. Ch n biểu đ vào t ong bài thuyết t nh
C. Ch n h nh vào t ong bài thuyết t nh
D. Ch n hành động cho đối tượng được chọn

. H y cho biết

108. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo liên kết đi đến slide cuối cùng trong
bài thuyết trình, ta chọn tùy chọn nào sau đây trong mục Hyperlink to của hộp
thoại ction Settings?
A. Last Slide
B. First Slide
C. Next Slide
D. Previous Slide
109. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo liên kết đến một slide bất kỳ trong
bài thuyết trình, ta chọn tùy chọn nào sau đây trong mục Hyperlink to của hộp
thoại ction Settings?
A. Othe File…
B. Slide…
C. Othe Powe Point P esentation…
D. Custom Show…
110. Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi đang trình chiếu (Slide Show) để mở
hộp thoại chứa danh mục các slide, ta ấn phím hoặc tổ hợp phím nào sau đây?
A. Ctrl + H
B. S
C. Ctrl + S
D. ESC
111. Cho biết ý nghĩa của lệnh này trong Microsoft PowerPoint 2010: Home \ New
Slide \ Duplicate Selected Slide?
A. Tạo 1 Slide m i có nội dung giống như slide đang chọn nhân đôi)
B. Chèn một Slide m i có nội dung khác v i Slide đang chọn
C. Xóa Slide đang chọn
D. Copy định dạng c a Slide đang chọn

112. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng
chuyển động theo một đường mà ta đ định trước, ta chọn hiệu ứng hoạt hình
thuộc nhóm hiệu ứng nào sau đây?
A. Entrance
B. Emphasis
C. Exit
D. Motion Paths
113. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để gỡ bỏ siêu liên kết cho cụm từ được
chọn, nhấn chuột phải lên cụm từ đó và thực hiện thao tác nào sau đây?
A. Remove Hyperlink
B. Edit Hyperlink
C. Open Hyperlink
D. Copy Hyperlink
114. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để chèn số thứ tự cho tất cả các slide trong
bài thuyết trình, trong hộp thoại Header and Footer

ta chọn t y chọn nào sau đây
A. Apply
B. Don’t show on title slide
C. Apply to All
D. Footer
115. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo liên kết đến một tập tin khác, ta
chọn tùy chọn nào sau đây trong mục Hyperlink to của hộp thoại ction
Settings?
A. Othe File…
B. Slide…
C. Last Slide Viewed
D. Custom Show…
116. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo hiệu ứng hoạt hình cho đối tượng
chuyển động theo một đường mà ta đ định trước, ta chọn hiệu ứng hoạt hình
thuộc nhóm hiệu ứng nào sau đây?
A. Entrance
B. Emphasis
C. Exit
D. Motion Paths
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117. Để thiết lập điều kiện đặc biệt cho một hiệu ứng Animation trong Microsoft
PowerPoint ta sử dụng đối tượng nào sau đây?
A. Custom Slide Show
B. Setup Slide Show
C. Layout
D. Trigger
118.

Trong Microsoft PowerPoint 2010, khi thực hiện thao tác: vào thẻ Slide Show

\ Set Up Slide show \
.
Hãy cho biết thao tác trên có chức năng nào sau đây
A. Tạm thời tắt giọng thuyết minh đi k m khi t nh chiếu
B. Tạm thời tắt các hiệu ứng hoạt hình khi trình chiếu
C. Tạm thời tắt các hiệu ứng khi chuyển trang
D. Tạm thời tắt chức năng Pen khi t nh chiếu
119. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để tạo một CD trình chiếu độc lập (không
cần sử dụng PowerPoint vẫn trình chiếu được), ta thực hiện thao tác nào sau
đây?
A. File \ Info \ Package Presentation for CD
B. File \ Save & Send \ Package Presentation for CD
C. File \ Save \ Package Presentation for CD
D. File \ Save As \ Package Presentation for CD
120. Trong Microsoft PowerPoint 2010, để in khung của slide, ta chọn tùy chọn nào
trong khung Print Layout?

A. Frame Slide
B. Scale to Fit Paper
C. High Quality
D. Full Page Slides

