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MICROSOFT EXCEL
Yêu cầu:
- Soạn 2 tiết Làm việc với dữ liệu trong Excel vào vở.
- Trả lời 4 câu hỏi ở cuối bài vào vở.
- Làm bài 2 bài tập thực hành.
TI Tă3,ă4:ăLÀM QUENăV I D ăLI U MICROSOFT EXCEL
I. NHẬP LIỆU, HIỆU CHỈ NH
1. Nhâ ̣p liêu:
̣ Nhập số, chuỗi, thời gian, ngày tháng năm
B1. Trên trang t́nh, chọn ô cần nhập liệu
B2. Nhập vào con số, chuỗi văn bản, ngày tháng hay thời gian,… mà bạn
cần
B3. Nhập xong bấm Enter (hoặc Tab) để kết thúc.
2. Nhâ ̣p cac ky t ̣ đĕ ̣c biêt:̣
B1. Insert → nhóm Text → Symbol
B2. Chọn ký tự
B3. Bấm nút Insert để chèn.
3. Xoa nô ̣i dung cac ô:
B1. Chọn một hoặc nhiều ô cần xóa
B2.
C1: Bấm Delete trên bàn phím
C2: Home → Editing → Clear (
)
4. Nh păđèălênăôăcóăs năn iădung: chọn ô đó và nhập vào nội dung mới
5. Hiêụ chỉnh nô ̣i dung cac ô:
C1: Nháy đúp chuột
C2: F2
C3: Hiệu chỉnh tại thanh công thức(Formula).
6. S ădụngăcácăkỹăthu tăkhiănh păli u
a. S dụng chứcănĕngăAutoFill
Sử dụng công cụ này Excel sẽ giúp bạn điền tự động dữ liệu theo các mẫu
AutoFill có sẵn.
b. S dụng chứcănĕngăAutomaticăCompletion
Office → ExcelOptions → Tab Advance → tại Editingoptions → Enable
AutoComplete for cellvalues.
c. S dụng chứcănĕngăAutoCorrect
B1. Chọn nút Office → Excel Options → Proofing → AutoCorrect Options

B2. Tại Tab AutoCorrect chọn Replace text as you type thì chức năng này
mới có tác dụng
B3. Replace gõ cụm từ thường hay gõ sai (hoặc gõ vào mã tốc ký)
B4. With gõ cụm từ đúng vào
B5. Bấm nút Add để thêm vào danh sách
II. Đ NHăD NGăVÀăTHAOăTÁCăV IăD ăLI U
1. Đinh
̣ da ̣ng chung:

2. Đinh
̣ da ̣ngăvĕnăbản va sô: Chọn Home → nhóm Cells →Format →Format
Cells
3. S ădụngăWrapăText
C1: Dùng <Alt+Enter> để xuống dòng tại vị trí mong muốn
C2:
B1. Chọn ô cần định dạng Wrap text
B2. Chọn Home → Alignment → chọn Wrap Text
4. Xoayăch ă(Orientation)
B1. Chọn các ô cần xoay chữ A1:D1
B2. Chọn Home →nhóm Alignment → Orientation → Angle
Counterclockwise
5. Đ nhăd ngăkhungă(border)
B1. Chọn danh sách cần kẻ khung
B2. Home → nhóm Cells → Format→ Format Cells
B3. Vào Tab Border, chọn màu tại Color.
B4. Chọn Style là nét đậm , sau đó chọn nút Outline tại Preset
B5. Chọn Style là nét mảnh , sau đó chọn nút Inside tại Preset
B6. Bấm OK hoàn tất
6. Hi uăứngătôănềnăôă(Fillăeffect)
B1. Chọn vùng cần tô màu nền
B2. Chọn Home →nhóm Cells →Format →Chọn Format Cells

B3. Vào Tab Fill → Chọn Fill Effects…
B4. Chọn các màu cần phối hợp: Color 1 (ví dụ là màu vàng Yellow) và
Color 2 (Blue)
B5. Chọn Shading styles là Vertical và chọn kiểu thứ 3
B6. Bấm OK hai lần để hoàn tất.
7. Tìmăki măvàăthayăth
B1: Bâm nút Find & Select trên nhóm Editing của tab Home
B2: Chọn Find hoặc Replace
B3: Hộp thoại Find and Replace xuất hiện, nhập từ muốn tìm vào mục
Find What (nếu bạn chọn Find ở bước trên) hoặc nhập từ muốn tìm trong
mục Find What và từ thay thế trong mục Replace with (nếu bạn chọn Replace
ở bước trên).
B4: Bâm nút Options để tìm thêm các tùy chọn
8. Sắpăx p:
B1: Đánh dấu các ô muốn được sắp xếp
B2: Sort & Filter→ Home
B3: Sort Ascending (A-Z) hay Sort Descending (Z-A)
9. Tùyăch nhăsắpăx p
B1: Sort & Filter trên tab Home
B2: Chọn cột mà bạn muốn sắp xếp đầu tiên
B3: Bâm Add Level
B4: Chọn cột tiếp theo bạn muốn sắp xếp
B5: Bâm OK
10. L căd ăli u
B1: Bâm vào cột hoặc chọn các cột chứa dữ liệu mà bạn muốn lọc
B2: Home → Sort & Filter
B3: Filter
B4: Bâm vào mũi tên ph́a dưới ô đầu tiên
B5: Text Filter
B6: Words bạn muốn lọc
Câu h i:
Câu 1: Để xoa nô ̣i dung nao đo trong Excel cac em tiên hanh như thê
nào?
Câu 2: Nêu cách nhập dữ liệu? Đánh số tự động từ 1 đến 25 bằng số lẻ?
Câu 3: Để định dạng khung trong Excel ta thực hiện như thế nào?
Câu 4: Để lọc dữ liệu trong Excel ta thực hiện như thế nào?

BÀI T P TH C HÀNH
Bài 1:

Yêu câu:
1. Nhâ ̣p dữ liê ̣u theo bai
2. Đinh
̣ da ̣ng dữ liê ̣u (ghep ô, đong khung, đinh
̣ da ̣ng font ….)
Bài 2:

Yêu câu:
1. Nhâ ̣p dữ liê ̣u theo bai
2. Đinh
̣ da ̣ng dữ liê ̣u
3. Săp xêp thư tự theo tên (tăng dân A->Z)
4. Lo ̣c dữ liê ̣u ho ̣c sinh lơp 10/1.
* Chú ý: HS thực hành trên máy tính ở nhà, liên hệ với GV để được hướng
dẫn nếu cần.

