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MÔN :ăTINăH Că - KHỐIăLỚPă10 

I . NỘIăDUNGăKI MăTRA: 

Ch ng I II : SoạnăthảoăvĕnăbảnăvƠătrìnhăchi u 

1. §17. Một số chức năng khác: Định dạng kiểu danh sách 

2. §19. Tạo và làm việc với bảng: Tạo bảng; Chèn thêm hoặc xóa ô/ hàng/ cột 

3. Một số thao tác với Powerpoint: Các thao tác với Slide; Thực hiện chèn các 

đối tượng vào bài trình chiếu; Tạo một bài trình chiếu và biểu diễn bài trình 

chiếu. 

II . HÌNHăTHỨCăKI MăTRA:  Thực hành trên máy tính    

III.ăĐ ăMINHăH A 

Yêuăcầuă1 (4ăđi m): Gõ đoạn văn bản và định dạng kiểu danh sách theo mẫu sau: 

a) Định dạng kí tự bao gồm 

 Chọn phông 

 Chọn kiểu chữ 

 Chọn cỡ chữ 

 Chọn kiểu gạch chân 

 Chọn màu sắc.... 

b) Một số mốc trong lịch sử phát triển kĩ thuật tính toán 

1. Máy tính cơ khí – 1834 

2. Máy tính cơ điện – 1911 

3. Máy tính điện tử IBM 603 – 1946 

4. Máy tính bán dẫn – 1959 

5. Máy vi tính – 1971 



 

Yêuăcầu 2 (2 đi m):  Tạo bảng và định dạng theo mẫu sau: 

Tiết Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1  101 103  127  
2 101  105  129  
3 103 105     
4  127     
5   129    T ngăti t:ă10 

Yêuăcầuă3 (3ăđi m):ăTạo 1 bài trình chiếu (khoảng 5 đến 7 slide) giới thiệu về bản 

thân em. 

Thực hiện các yêu cầu sau:  

− (0.5đ)ăBackground của các Slide: chọn tùy ý trong hộp thoại Design Template.  

− (0.5đ)ăChèn các đối tượng (hình ảnh, âm thanh,…) để minh họa trong các slide.  

− (2đ)ăTạo các hiệu ứng xuât hiêṇ va kêt thuc ân tươṇg cho tất cả các đối tượng trong 

Slide (Custom Animation) (Chọn tùy ý).  

Yêuăcầuă4 (1ăđi m): Lưu các bài trên vào cùng 1 thư mục mang tên em ở ổ đĩa C. 
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