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MODULE 04: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH CƠ BẢN 

 

Câu 1: Chức năng chính của Microsoft Excel là? 

• Tính toán và lập bảng tính. 

• Tạo các tệp đồ họa. 

• Soạn thảo văn bản. 

• Chạy các chương trình ứng dụng khác. 

 

Câu 2: Một văn bản được soạn thảo trong chương trình Microsoft Excel gọi là 

gì?  

• WorkSheet. 

• WorkBook. 

• Document. 

• Text Document. 

 

Câu 3: Một trong những thuật ngữ sau không phải dùng để chỉ một thành phần 

của MicrosoftExcel?  

• WorkBook. 

• WorkSheet. 

• WorkSpace. 

• Workdocument. 

 

Câu 4: Tài liệu của Microsoft Excel được lưu trên đĩa với phần mở rộng: 

• .XLS 

• .DOC 

• .JPG 

• .BMP 

 

Câu 5: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bản tính Excel thì: 

• Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái  

• Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải 

• Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái 

• Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải 

 

Câu 6: Trong Microsoft Excel, kiểu dữ liệu nào sau đây được phép nhập vào ô 

(Cell)? 

• Văn bản (Text) 

• Trị số (Number) 

• Ngày giờ 

• Tất cả các ý còn lại 
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Câu 7: Trong Microsoft Excel 2013 mỗi Worksheet có tối đa bao nhiêu dòng 

(Round): 

• 1.048.576. 

• 1.048.572. 

• 1.048.570. 

• 1.048.000. 

 

Câu 8: Trong Microsoft Excel 2003, một bảng tính Worksheet bao gồm? 

• 256 cột và 65365 dòng 

• 265 cột và 65563 dòng 

• 256 cột và 65536 dòng 

• 266 cột và 65365 dòng 

 

Câu 9: Cửa sổ Microsoft Excel thuộc loại:  

• Cửa sổ ứng dụng 

• Cửa sổ tư liệu 

• Cửa sổ thư mục 

• Tất cả đều đúng 

 

Câu 10: Trong Microsoft Excel, để xác định ô đầu tiên trong Worksheet bằng địa 

chỉ nào? 

• Chỉ có một phương pháp: A1 

• Có hai phương pháp: A1 và R1C1 

• Có ba phương pháp : A1, 1-1, C1R1 

• Tất cả đều sai 

 

Câu 11: Trong Microsoft Excel, địa chỉ A$5 được gọi là gì? 

• Địa chỉ hỗn hợp 

• Địa chỉ tương đối 

• Địa chỉ tương đối 3 chiều 

• Địa chỉ tuyệt đối 

 

Câu 12: Trong MS Excel, để mở lại một Work Book vừa đóng anh (chị) làm cách 

nào?  

• Chọn tên Work Book cuối mục menu Edit 

• Chọn workbook trong các menu File / New Worksheet 

• Chọn tên Work Book cuối mục menu Window 

• Chọn Start / Document và chọn tên Work Book nằm trong danh sách 

 

Câu 13: Kích chuột phải vào một ô trong MS Excel có nghĩa là: 

• Chỉ xóa đối tượng. 

• Chỉ chọn đối tượng. 

• Không làm gì cả. 

• Mở một menu tắt chứa các lệnh tác dụng lên ô đó. 



NAIT.VN-04-v1.1: 20/10/2020 

3 

 

 

Câu 14: Trên Menu Bar của Cửa sổ Microsoft Excel có một mục lệnh khác với 

Cửa sổ Microsoft Word đó là gì? 

• Data 

• Add-Ins 

• Filter 

• Subtotal 

 

Câu 15: Cửa sổ Microsoft Excel khác Cửa sổ Microsoft Word vì có thêm chức 

năng gì? 

• Formula Bar 

• Input Line 

• Cell Reference 

• Tất cả đều sai 

 

Câu 16: Trong Microsoft Excel có các chế độ (mode) làm việc nào sau đây? 

• Ready - Edit – Point 

• Ready – Edit 

• Ready – Enter 

• Ready - Enter - Edit - Point 

 

Câu 17: Trong Microsoft Excel, để xem cùng một lúc 2 Worksheet khác nhau của 

cùng một Work Book ta phải làm thế nào? 

• Sử dụng các thanh cắt phân chia cửa sổ 

• Sử dụng lệnh Window / Arrange 

• Tất cả đều sai 

• Sử dụng lệnh Window / New Window để mở thêm cửa số thứ 2 cho Work 

Book, sau đó dùng lệnh Window / Arrange để sắp xếp 

 

Câu 18: Trong Microsoft Excel, tổ hợp phím nào dưới đây thực hiện việc tạo mới 

một bảng tính? 

• Ctrl – N 

• Shift – Ctrl – N 

• Ctrl – A 

• Ctrl – O 

 

Câu 19: Trong Microsoft Excel, tổ hợp phím nào dưới đây thực hiện việc mở một 

bảng tính đã có ? 

• Ctrl – O 

• Shift – Ctrl – N 

• Ctrl – N 

• Ctrl – A 
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Câu 20: Trong MS Excel, để mở 1 tài liệu đã có anh (chị) có thể thực hiện cách 

nào trong các cách sau? 

• CTRL + O 

• ALT + N 

• CTRL + N 

• CTRL + X 

 

Câu 21: Trong Microsoft Excel, để chọn toàn bộ nội dung thì nhấn tổ hợp phím 

nào?  

• Ctrl – A 

• Ctrl –Alt – A 

• Shift – A 

• Shift – Ctrl – A 

 

Câu 22: Trong Microsoft Excel có các chế độ (mode) làm việc nào sau đây? 

• Ready - Edit – Point 

• Ready – Edit 

• Ready – Enter 

• Ready - Enter - Edit – Point 

 

Câu 23: Trong Microsoft Excel, để sửa dữ liệu trong một ô tính mà không cần nhập 

lại, thực hiện lệnh nào sau đây? 

• Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, nhấn phím F2 

• Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, nhấn phím F4 

• Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, nhấn phím F10 

• Nháy chuột chọn ô tính cần sửa, nhấn phím F12 

 

Câu 24: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng khi thực hiện bảng tính trong 

MicrosoftExcel?  

• Bảng tính chỉ có 24 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A,B,...,Y,Z 

• Bảng tính có thể có đến 256 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ 

cái A,B,C .. Z,AA, AB,AC.. 

• Bảng tính có thể lên đến 512 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ 

A,B,.. .,Y,Z,AA, AB,AC.. 

• Bảng tính bao gồm 24 cột và 10 dòng, trong đó 24 cột tương ứng với 24 

chữ cái và 10 dòng là 10 giá trị hiện có 

 

Câu 25: Để có thể kết hợp chọn nhiều vùng cùng lúc trên Microsoft Excel ta nhấn 

phím nào trong khi chọn?  

• Ctrl 

• Alt 

• Shift 

• Esc 
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Câu 26: Một công thức trong Micorsoft Excel sẽ bao gồm những gì? 

• Biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử 

• Hai toán hạng được liên kết bằng một toán tử 

• Dấu = rồi đến biểu thức gồm tối thiểu hai toán hạng được liên kết bằng 

một toán tử 

• Tất cả đều sai 

 

Câu 27: Trong Microsoft Excel, giả sử giá trị ĐƠN GIÁ nằm tại ô A3 của Sheet1, 

giá trị của cột SỐ LƯỢNG nằm tại ô F3 của Sheet2. Để tính giá trị 

THÀNH TIỀN theo công thức = SỐ LƯỢNG * ĐƠN GIÁ vào ô H3 của 

Sheet2 thì ta lập công thức như thế nào? 

• Sheet1!A3*F3 

• Sheet1!A3*Sheet1!F3 

• A3*F3 

• A3*Sheet2!F3 

 

Câu 28: Một công thức trong MicrosoftExcel luôn bắt đầu bằng dấu  

• = 

• ? 

• ~ 

• # 

 

Câu 29: Trong Microsoft Excel chức năng Data /Consolidate, Reference dùng để 

xác định dữ liệu dùng để thống kê thông qua địa chỉ của nó, field đầu tiên 

của phạm vi này phải là:  

• Là field mà ta cần tính. 

• Là field có phạm vi dữ liệu. 

• Là field mà ta dùng để phân nhóm thống kê. 

• Là field có chứa dữ liệu kết hợp. 

 

Câu 30: Trong Microsoft Excel, Auto Filter không thực hiện được điều gì sau đây:  

• Trích theo tên bắt đầu 

• Theo mệnh đề On giữa các fieldname 

• Trích theo kiểu And giữa các kiểu logic 

• Theo các mẫu tin của cơ sở dữ liệu 

 

Câu 31: Trong Microsoft Excel trước khi tạo bảng Pivot Table, ta phải kiểm tra lại 

xem bảng tính đã:  

• Đã sort theo thứ tự chưa 

• Đã có vùng tổng hợp chưa 

• Không cần gì thêm 

• Đã là tiêu chuẩn của cơ sở dữ liệu chưa 
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Câu 32: Trong Microsoft Excel, để đổi chuỗi kí tự bất kỳ sang dạng chữ hoa đầu 

từ, ta dùng hàm nào? 

• PROPER 

• UPPER 

• LOWER 

• TEXT 

 

Câu 33: Trong Microsoft Excel, để xuất hiện các thanh công cụ theo ý người sử 

dụng ta thực hiện như thế nào? 

• View – FullScreen 

• View – Zoom 

• View – Ruler 

• View – Toolbars 

 

Câu 34: Để thay đổi độ rộng một cột bảng tính Microsoft Excel, ta thực hiện như 

thế nào?  

• Format – Column 

• Table – Column  

• Format – Rows 

• Format – Sheets 

 

Câu 35: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, để có thể cuộn chữ thành 

nhiều dòng trong ô, ta dùng:  

• Format Cells, Chọn Shrink to fit 

• Format Cells, chọn Onentation 

• Alt + Enter 

• Format Cells, chọn Wrap Text 

 

Câu 36: Cửa sổ Microsft Excel thuộc loại nào ? 

• Cửa sổ ứng dụng 

• Cửa sổ tài liệu 

• Cửa sổ thư mục 

• Tất cả đều đúng 

 

Câu 37: TrongMicrosoft Excel, để thực hiện công việc ghi lưu nội dung của bảng 

tính vào máy tính, bạn sử dụng tổ hợp phím nào?  

• Ctrl – S 

• Ctrl – O 

• Ctrl – A 

• Shift – S 
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Câu 38: Trong MicrosoftExcel Để đóng (tắt) bảng tính (workbook) đang mở, cho 

biết cách nào dưới đây không đáp ứng được điều này?  

• File/ Quit 

• File/ Close 

• File/ Exit 

• Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (X) ở góc phải trên của cửa sổ 

 

Câu 39: Trong Microsoft Excel, để lưu một số bảng tính đang mở dưới một tên 

khác, vào File chọn lệnh: 

• Save As 

• Open 

• Save 

• Send To 

 

Câu 40: Trong Microsoft Excel khi chọn mục Edit/Paste Special chỉ mục 

Comments dùng để: 

• Chép ghi chú 

• Chép định dạng 

• Chép giá trị trong ô 

• Chép bề rộng ô 

 

Câu 41: Trong Microsoft Excel Để ghi một Work Book với tên khác ta có thể làm 

cách nào? 

• Chọn lệnh File/ Save 

• Nhấn phím F13 

• Chọn lệnh File/ Save As 

• Không có ý nào đúng 

 

Câu 42: Trong Microsoft Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là? 

• Ô 

• Dữ liệu 

• Trường 

• Công thức 

 

Câu 43: Trong Microsoft Excel, địa chỉ B$3 là địa chỉ: 

• Hỗn hợp 

• Tương đối 

• Tuyệt đối 

• Biễu diễn sai 
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Câu 44: Trong Microsoft Excel, để xóa dữ liệu trong các ô đang chọn thì ta dùng 

cách nào?  

• Nhấn phím BackSpace 

• Nhấn phải chuột và chọn lệnh Clear contents 

• Tại thẻ Home, nhấn nút Delete trong nhóm Cells 

• Nhấn chuột phỉa lên vùng đang chọn, chọn lệnh Delete 

 

Câu 45: Trong Microsoft Excel, Các địa chỉ $A1, B$5, C6, $L9, $DS7 là địa chỉ: 

• Tất cả đều đúng 

• Địa chỉ tương đối 

• Địa chỉ tuyệt đối 

• Địa chỉ hỗn hợp 

 

Câu 46: Trong Microsoft Excel, địa chỉ Sheet1!A1 được gọi là gì? 

• Địa chỉ tương đối 

• Địa chỉ hỗn hợp  

• Địa chỉ tuyệt đối 

• Địa chỉ tương đối 3 chiều 

 

Câu 47: Một ô trong Microsoft Excel có thể chứa số ký tự tối đa là:  

• 16384 

• 255 

• 32000 

• 65536 

 

Câu 48: Trong Microsoft Excel, để định dạng dữ liệu chứa trong các Ô của 

Worksheet ta có thể thực hiện như thế nào? 

• Tất cả đều đúng 

• Sử dụng các nút trên thanh công cụ định dạng 

• Sử dụng lệnh Format / AutoFormat 

• Các lệnh Format / Cells, Format / Conditional Formatting, Format / Style 

 

Câu 49: Một Work Book trong Microsoft Excel có số lượng sheet tối đa, tối thiểu 

và trung bình bao nhiêu? 

• 256 - 1 – 3 

• 256 - 1 – 12 

• 255 - 1 – 3 

• 255 - 3 – 1 

 

Câu 50: Trong Microsoft Excel một Worksheet có số cột - số hàng bao nhiêu? 

• 256 – 65536 

• 512 – 65536 

• 256 – 16284 

• 256 – 32368 
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Câu 51: Trong Microsoft Excel, ô F8 có chứa nội dung “06KT5A0012”. Để lấy ra từ 

nội dung trong ô F8 chữ “KT5A” ta sử dụng công thức nào? 

• MID(F8;3;4) 

• RIGHT(F8;4) 

• MID(F8;4;2) 

• LEFT(F8;6) 

 

Câu 52: TrongMicrosoft Excel, địa chỉ ô như thế nào là đúng? 

• 1A 

• $1$A 

• AA1 

• Cả ba địa chỉ đều đúng 

 

Câu 53: Trong Microsoft Excel, để có thể lọc dữ liệu của một vùng ô đã được chọn, ta 

thực hiện: 

• Data / Filter  

• Data / Form... 

• Format / Form... 

• Format / Filter 

 

Câu 54: Trong Microsoft Excel giả sử trong ô A1, ta nhập công thức =Sum(4,6,-2,9,s). 

kết quả là:  

• 5 

• 17  

• #Name? 

• #Value! 

 

Câu 55: Trong MicrosoftExcel địa chỉ $A$3 là địa chỉ?  

• Tuyệt đối 

• Tương đối 

• Hỗn hợp 

• Cả ba đáp án trên 

 

Câu 56: Trong Microsoft Excel, địa chỉ A$5 được gọi là gì? 

• Địa chỉ hỗn hợp 

• Địa chỉ tương đối 

• Địa chỉ tƣơng đối 3 chiều 

• Địa chỉ tuyệt đối 

 

Câu 57: Trong Microsoft Excel, thao tác nhập chọn ô A2, giữ phím Shift và nhấp tiếp 

vào ô D7 có ý nghĩa gì?  

• Bôi đen vùng A2:D7. 

• Bôi đen 2 ô A2 và D7. 

• Sao chép dữ liệu từ ô A2 sang ô D7. 

• Di chuyển dữ liệu từ ô A2 sang ô D7. 
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Câu 58: Trong Microsoft Excel, khi dữ liệu trên một ô chuyển thành dãy các ký 

hiệu dấu ##### cho ta biết điều gì?  

• Tên hàm trong công thức bị sai 

• Xảy ra lỗi khi tham chiếu dữ liệu 

• Địa chỉ tham chiếu không có thực 

• Độ rộng của một cột không đủ rộng để hiển thị 

 

Câu 59: Trong Microsoft Excel, List Separator dùng để xác định:  

• Dấu ngăn cách giữa các đối số 

• Dấu ngăn cách số thập phân 

• Dấu ngăn cách số hàng ngàn 

• Dấu kết thúc một hàm trong Excel 

 

Câu 60: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Microsoft Excel là: 

• Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng 

• Kiểu số, kiểu loogic, kiểu ngày tháng 

• Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng 

• Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu loogic, kiểu ngày tháng, kiểu công thức 

 

Câu 61: Trong Microsoft Excel, để hủy kết quả vừa làm (Undo) thì nhấn tổ hợp 

phím nào?  

• Ctrl +Z 

• Ctrl –Alt – A 

• Shift – A 

• Shift – Ctrl – A 

 

Câu 62: Trong Microsoft Excel, ta có thể xóa một Sheet bằng cách nào? 

• Edit – Move 

• Edit – Delete 

• Edit – Delete Sheet 

• Không xóa được cả Sheet 

 

Câu 63: Trong bảng tính Microsoft Excel, để ghép 2 xâu ký tự "TRAN VAN" và 

"AN" thành xâu ký tự mới là "TRAN VAN AN", tư sử dụng công thức: 

• ="TRAN VAN" & "AN" 

• ="TRAN VAN" + "AN" 

• ="TRAN VAN" AND "AN" 

• Không ghép được 

 
Câu 64: Trong Microsoft Excel, để đánh số thứ tự một cách tự động trong 1 cột, ta chọn:  

• File – Edit Fill – Series 

• Đánh số bằng tay 

• Alt – F – I –S 

• Dùng Auto Fill Handle 
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Câu 65: Trong Microsoft Excel, hàm ROUND dùng để:  

• Tính tổng 

• Làm tròn số  

• Tìm giá trị nhỏ nhất  

• Tính giá trị trung bình 

 

Câu 66: Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại 

nếu dưới 5 điểm, thì xếp loại Không đạt. Công thức nào dưới đây thể hiện 

đúng điều này ? (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi)  

• =IF(G6>=5,"Đạt","Không Đạt") 

• =IF(G6>5,"Đạt") ELSE ("Không đạt") 

• =IF(G6<5,"Không đạt","Đạt") 

• =IF(G6=<5,"Đạt", "Không đạt") 

 

Câu 67: Trong khi làm việc với Excelcách nào sau đây nhanh nhất để copy định 

dạng của 1 ô sang 2 ô không liền kề trong cùng 1 worksheet? 

• Dùng Ctrl để chọn 3 ô rồi nhấp nút Paste trên ribbon Home. 

• Copy ô được chọn sau đó chọn 2 ô cần copy định dạng, nhấp chọn Style/ 

Modify trên ribbon Home. 

• Chọn ô định dạng muốn sao chép nhấn chọn nút Format painter 2 lần rồi 

lần lượt nhấp vào mỗi ô cần copy định dạng. 

• Tất cả các ý còn lại đều đúng. 

 

Câu 68: Trong Microsoft Excel khi cần hiệu chỉnh dữ liệu trong ô đang chọn ta có 

thể nhấn phím nào? 

• F2 

• ESC 

• Enter 

• Delete 

 
Câu 69: Trong Microsoft Excel, sau khi nhập dữ liệu cho một ô, để chuyển con trỏ sang 

ô bên phải thì nhấn phím?  

• Tab 

• Delete 

• Enter 

• ESC 

 
Câu 70: Trong Microsoft Excel, để định dạng dữ liệu tại cột Điểm là kiểu số có một chữ 

số ở phần thập phân, ta chọn cột dữ liệu, nhắp chuột vào thực đơn lệnh Format 

chọn tiếp bước nào sau? 

• Cells  

• Conditional Formatting 

• AutoFormat  

• Column 
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Câu 71: Khi bôi đen một hàng trong Microsoft Excel. Lệnh nào trong số các lệnh 

sau cho phép chèn thêm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn? 

• Vào thực đơn Insert, chọn Rows 

• Vào thực đơn Insert, chọn Columns 

• Vào thực đơn Insert, chọn Object 

• Vào thực đơn Insert, chọn Cells 

 

Câu 72: Để ẩn một cột bất kỳ trên bảng tính Microsoft Excel ta chọn cột cần ẩn 

sau đó? 

• Kích chuột phải lên cột chọn làm ẩn, nhấn Hide 

• Vào Format/Column, chọn Hide 

• Các ý còn lại đều đúng 

 

Câu 73: Trong MicrosoftExcel để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp 

phím nào? 

• Ctrl + A 

• Ctrl + Shift + A 

• Ctrl + Alt + Enter 

• Ctrl + Space 

 

Câu 74: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? 

• Bảng tính chỉ có 24 cột. Các cột được đánh số thứ tự từ A, B,… y,Z 

• Bảng tính có thể có đến 256 cột. Các cột được đánh thứ tự bằng các chữ 

cái A, B, C,… Z, AA, AB, AC.. 

• Bảng tính có thể lên đến 512 cột. Các cột được đánh số thứ tự được đánh 

số thứ tự từ A, B,…,Y, Z, AA, AB, AC.. 

• Bảng tính bao gồm 24 cột và 10 dòng, trong đó có 24 cột tương ứng với 

24 chữ cái và 10 dòng là 10 giá trị hiện có 

 

Câu 75: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính trong Microsoft 

Excel: 

• Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái 

• Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái 

• Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải 

• Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải 

 

Câu 76: Chọn một hàng trongMicrosoft Excel, lệnh nào trong số các lệnh sau cho 

phép chèn thềm một hàng vào vị trí phía trên hàng đang chọn: 

• Vào thực đơn Insert, chọn Rows 

• Vào thực đơn Insert, chọn Cells 

• Vào thực đơn Insert, chọn Columns 

• Vào thực đơn Insert, chọn Object 
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Câu 77: Trong MicrosoftExcel muốn cố định hàng hay cột khi cuộn trang ta thực 

hiện:  

• Tools / Freeze Panes 

• Format/ Freeze Panes 

• Insert / Freeze Panes 

• Windows / Freeze Panes 

 

Câu 78: Trong Microsoft Excel,để đóng (tắt) bảng tính (workbook) đang mở, hãy 

cho biết cách nào trong các cách dưới đây không đáp ứng điều này?  

• Vào thực đơn File, chọn Close 

• Vào thực đơn File, chọn Exit 

• Vào thực đơn File, chọn Quit 

• Nhấn chuột vào biểu tượng đóng (X) ở góc phải trên cửa sổ 

 

Câu 79: Trong Microsoft Excel, để lựa chọn các vùng không liền kề nhau trong 

bảng tính, cần sử dụng chuột kết hợp với phím nào?  

• Ctrl 

• Alt 

• Shift 

• Ctrl và Shift 

 

Câu 80: Trong Microsoft Excel biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu? 

=ROUND(1257.879,1)  

• 1257.9 

• 1260 

• 1257.8 

• 1260.0 

 

Câu 81: Trong Microsoft Excel biểu thức =Sum(9,1,Max(3,5,7))sẻ cho kết quả là 

bao nhiêu? 

• 17 

• 13 

• 15 

• 19 

 

Câu 82: Trong Microsoft Excel biểu thức =Mid(“A123B”,3,2) sẻ cho kết quả là 

bao nhiêu? 

• 23 

• A1 

• 3B 

• A123B 
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Câu 83: Trong Microsoft Excel Biểu thức nào sau cho kết quả là bao nhiêu? 

=Len(“Hanoi”) 

• 5 

• 4 

• 3 

• 6 

 

Câu 84: Trong Microsoft Excel, hàm Average dùng để tính:  

• Trung bình các ô dữ liệu số, bao gồm các ô trống 

• Trung bình các ô dữ liệu số, không bao gồm các ô trống, ô ký tự  

• Trung bình các ô dữ liệu số, bao gồm các ô kí tự 

• Trung bình các ô dữ liệu số, nếu có ô kí tự thì báo lỗi 

 

Câu 85: Trong Microsoft Excel, hàm … được dùng để tính tổng các giá trị trong một 

vùng nào đó khi các giá trị trong một vùng tương ứng thỏa mãn điều kiện.  

• SUMIF 

• COUNT 

• SUM 

• COUNTIF 

 

Câu 86: Trong Microsoft Excel, thành phần thứ 3 trong hàm VLOOKUP là gì?  

• Bảng dò 

• Bảng trị dò 

• Cột tham chiếu để lấy kết quả 

• Dòng tham chiếu để lấy kết quả 

 

Câu 87: Trong Microsoft Excel một hàm có thể chứa tối đa bao nhiêu đối số:  

• 30 

• 15 

• 45 

• 50 

 

Câu 88: Phát biểu nào sau đây là sai? 

• Trong Microsoft Excel, để lập trình công thức tính toán thì phải bắt buộc nhập 

dấu = ở đầu. 

• Các tham số trong hàm được phân cách nhau bằng dấu phẩy hoặc dấu chấm 

phẩy tùy theo cách thiết lập. 

• Trong một công thức có thể sử dụng nhiều hàm. 

• Tất cả các hàm trong Microsoft Excel đều có đối số. 

 

Câu 89: Trong Microsoft Excel muốn chuyển đổi giữa địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt 

đối trong công thức, ta sử dụng phím chức năng:  

• F4 

• F2 

• F6 

• F8 
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Câu 90: Trong Microsoft Excel, giả sử ta nhập vào ô A1 công thức: =MID("A123B",3,2) 

kết quả là:  

• 23  

• A1 

• 3B 

• A123B 

 

Câu 91: Trong Microsoft Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó có 

nghĩa là:  

• Ô đó có dữ liệu kiểu số nhưng được định dạng kiểu ký tự. 

• Ô đó có dữ liệu vừa kiểu số vừa kiểu ký tự. 

• Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi. 

• Độ rộng của cột chứa ô đó quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số. 

 

Câu 92: Khi gõ công thức xong nhấn EnterMicrosoft Excel sẽ hiện ra #N/A có nghĩa là:  

• Tập hợp rỗng 

• Không tìm thấy tên hàm 

• Giá trị tham chiếu không tồn tại 

• Không tham chiếu đến được 

 

Câu 93: Khi gõ công thức xong nhấn EnterMicrosoft Excel sẽ hiện ra #REF! có nghĩa 

là:  

• Không tìm thấy tên hàm 

• Giá trị tham chiếu không tồn tại 

• Không tham chiếu đến được 

• Tập hợp rỗng 

 

Câu 94: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu ? =Max(2,3,7,9,e)  

• 2 

• 9 

• #NAME? 

• #VALUE! 

 

Câu 95: Trong Microsoft Excel,những công thức nào sau đây cho kết quả là giá trị 

TRUE? 

• =OR(3+2=6;5>3^2) 

• =IF(6>5;FALSE;TRUE) 

• =AND(MOD(4;2)=0;5>=3) 

• Cả 3 công thức trên đều có giá trị TRUE 

 

Câu 96: Khi không tham chiếu được Microsoft Excel báo lỗi gì? 

• Lỗi #REF 

• Lỗi #VALUE 

• Lỗi #NA  

• Lỗi #NUM 
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Câu 97: Trong Microsoft Excel, công thức nào sau đây sẽ cho lỗi #VALUE?  

• =MAX(“A”;13;4) 

• =COUNTA(“A”;13;4) 

• =COUNTIF(D7:D18;“A”) 

• =COUNTA(“A”;13;4) 

 

Câu 98: Trong Microsoft Excel hàm dùng để chuyển chuỗi số sang số là hàm nào trong 

các hàm sau? 

• Value (số) 

• Left (chuỗi, n) 

• Right (chuỗi, n) 

• Mid (chuỗi, m, n) 

 

Câu 99: Trong Microsoft Excel, giả sử vùng giá trị B4 đến B20 chứa cột Họ và tên sinh 

viên. Với yêu cầu bài toán “Tính tổng số lượng sinh viên trong danh sách” thì 

công thức như thế nào?  

• =COUNTA(B4:B20) 

• =COUNT(B4:B20) 

• =SUM(B4:B20) 

• Tất cả đều sai 

 

Câu 100: Trong Microsoft Excel sử dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây khi muốn 

tính trung bình cho dòng hay cột?  

• Average() 

• SUM(TOTAL)/TOTAL() 

• TOTAL(SUM)/SUM() 

• Medium() 

 

Câu 101: Trong Microsoft Excel công thức nào dưới đây là đúng?  

• =SUM(A1:A7) 

• =SUM(A1);SUM(A7) 

• =SUM(A1):SUM(A7) 

• =SUM(A1-A7) 

 

Câu 102: Trong bảng tính Microsoft Excel, hàm nào sau đây cho phép đếm các giá trị 

thỏa mãn một điều kiện cho trước: 

• COUTIF 

• SUMIF 

• COUNT 

• SUM 

 

Câu 103: Trong bảng tính Microsoft Excel, công thức = Lower(“ht CNTT”) cho kết quả: 

• ht cntt 

• HT CNTT 

• Ht Cntt 

• #NAME? 
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Câu 104: Trong bảng tính Microsoft Excel, công thức =Right(“TTTTTH”,2) cho 

kết quả: 

• TH 

• TT 

• TTTH 

• TTTT 

 

Câu 105: Trong bảng tính Microsoft Excel, tại ô A1 có giá trị chuỗi 2014, tại ô B1 

gõ công thức =Len(A1) cho kết quả: 

• 4 

• 2014 

• 1 

• #DIV/0! 

 

Câu 106: Trong bảng tính MS Excel 2007, tại ô A2 có giá trị TINHOC, tại ô B2 gõ 

công thức =6/VALUE(A2) cho kết quả: 

• 6 

• #VALUE!  

• #DIV/0! 

• TINHOC 

 

Câu 107: Trong bảng tính Microsoft Excel, điều kiện trong hàm IF được phát biểu 

dưới dạng một phép so sánh. Khi cần so sánh đồng thời nhiều điều kiện 

thì sử dụng công thức nào? 

• AND 

• OR 

• NOT 

• & 

 

Câu 108: Trong bảng tính Microsoft Excel, tại ô A2 gõ vào công thức =MAX(3,14,-

25,5) cho kết quả: 

• 14 

• 3  

• 5 

• -25 

 

Câu 109: Trong bảng tính Microsoft Excel, công thức sau trả về giá trị nào: = 

IF(5 >= 5, "Không được tuyển dụng") 

• TRUE 

• Không được tuyển dụng 

• Công thức sai vì trong Excel không có phép toán / 

• Công thức sai vì thiếu đối số trong hàm IF 
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Câu 110: Trong MS Excel 2007, công thức sau sẽ tả về kết quả nào: = 

ROUND(7475.47, -2) 

• 7500 

• 7480 

• 7475 

• 7475,5 

 

Câu 111: Trong Microsoft Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 

235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = SUM(A1:A3) thì kết quả là bao 

nhiêu? 

• 705 

• 796 

• 720 

• 710 

 

Câu 112: Trong Microsoft Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 

235, 236, tại ô A4 ta điền công thức = MAX(A1:A3) thì kết quả là bao 

nhiêu? 

• 236 

• 234 

• 235 

• Chương trình báo lỗi 

 

Câu 113: Trong Excel, giả sử ô A1, A2, A3, có chứa lần lượt các số: 234, 235, 236, 

tại ô A4 ta điền công thức = MIN(A1:A3) thì kết quả là bao nhiêu? 

• 234 

• 235 

• 236 

• Cả 3 đều đúng  

 

Câu 114: TrongMicrosoft Excel, công thức nào dưới đây là đúng? 

• =SUM(A1-A7) 

• =SUM(A1:A7) 

• =SUM(A1);SUM(A7) 

• =SUM(A1):SUM(A7) 

 

Câu 115: TrongMicrosoft Excel, muốn tính trung bình của hàng hay cột, bạn sử 

dụng hàm nào trong số các hàm dưới đây? 

• Hàm Average() 

• Hàm SUM(TOTAL)/TOTAL() 

• Hàm TOAL(SUM)/SUM() 

• Hàm Medium() 
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Câu 116: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, kết quả của công thức sau: 

=INT (SORT (-4)) là:  

• 2 

• -2  

• -4 

• Tất cả đều sai 

 

Câu 117: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, khi ta nhập công thức sau: 

=COUNT(C31:C35) và COUNTA(C31:C35) kết quả là:  

• 4 và 5 

• 5 và 5 

• 5 và 4 

• Báo lỗi vì công thức sai 

 

Câu 118: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, khi ta nhập công thức sau: 

= SUMF(D31:D35, > = 50000, C31:C35), kết quả là:  

• 17  

• 25  

• 13 

• Báo lỗi vì công thức sai 

 

Câu 119: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel,khi ta nhập công thức sau: 

=LEN(TRIM(“ABCDEF”)) kết quả là:  

• 6 

• 9 

• 7 

• 0 

 

Câu 120: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, khi ta gõ công thức: = 

SUMF(D30:D45, > = 3000, C30:C45): 

• 12 

• 03 

• 98 

• Báo lỗi vì công thức sai 

 

Câu 121: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, để tính tuổi của một người 

sinh ngày 24/11/1983 biết ngày sinh name ở ô A2, ta sẽ gõ công thức:  

• = YEAR(DAY0) - YEAR(A2) 

• = YEAR(TIMEVALUE(A2)) 

• = YEAR(TODAY0) YEAR(A2) 

• = YEAR(TODAY0)- YEAR(A2) +1 
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Câu 122: Trong chương trình bảng tính Microsoft Excel, ở ô B4 ta có công thức: 

=B$2*$C3. Khi sao chép công thức này sang ô D6thì công thức trở thành:  

• D$2#$C5 

• E$#C5  

• D$#$C5 

• E$2#$C3 

 

Câu 123: Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô A2 có sẵn giá trị số 0; tại ô B2 có sẵn giá trị 

số 2013; tại ô C2 ta nhập công thức = B2/A2. Có kết quả nào sau đây? 

• 2013 

• #DIV/0! 

• ####### 

• #VALUE! 

 

Câu 124: Trong Microsoft Excel, công thức nào dưới đây là sai:  

• =INT(5,8) 

• =MOD(5,8) 

• =AVERAGE(5,8,9)  

• =MIN(5,8,9) 

 

Câu 125: Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép 

công thức đến ô G6, ta sẽ có công thức sau đây? 

• =E6*F6/100 

• =E7*F7/100 

• =B6*C6/100 

• =E2*C2/100 

 

Câu 126: Trong Microsoft Excel, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối:  

• B$1:D$10 

• $B1:$D10 

• $B1:D$10 

• $B$1:$D$10 

 

Câu 127: Trong Microsoft Excel, công thức nào sau đây là đúng:  

• =IF(5<>8,"Khac","Bang") 

• =IF(5><8,"Khac","Bang") 

• =IF(5!8,"Khac","Bang") 

• =IF(5#8,"Khac","Bang") 

 

Câu 128: Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô A1 có sẵn giá trị số 2; tại ô B1 có sẵn giá trị 

số 5; tại ô C1 có sẵn giá trị số 2; tại ô D1 ta nhập công thức: =IF(B1^2-

4*A1*C1>0,"có 2 nghiệm",if(B1^2-4*A1*C1=0,"có 1 nghiệm","vô nghiệm")) 

kết quả là: 

• #VALUE! 

• Có 1 nghiệm 

• Có 2 nghiệm 

• Vô nghiệm 



NAIT.VN-04-v1.1: 20/10/2020 

21 

 

 

Câu 129: Trong Microsoft Excel, giả sử tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin hoc"; tại 

ô B2 có sẵn giá trị số 2013; tại ô C2 ta nhập công thức = A2 + B2. kết quả 

nào sau đây? 

• #VALUE! 

• Tin hoc + 2013 

• #######  

• Tin hoc2013 

 

Câu 130: Trong Microsoft Excel, nếu nhập sai tên hàm trong công thức, Excel sẽ 

thông báo lỗi nào? 

• #N/A! 

• #NAME! 

• #VALUE! 

• #DIV/0! 

 

Câu 131: Trong Microsoft Excel, giả sử ô A1 có giá trị bằng 7, tại ô A2 ta nhập 

công thức: =If(A1>=8, "Gioi",If(A1>=6.5, "Kha",If(A1>= 5, "TB", 

"Yeu"))) kết quả là:  

• Kha 

• Gioi 

• Yeu 

• TB 

 

Câu 132: Trong Microsoft Excel giả sử trong ô A1 nhập công thức 

=AVERAGE(4,6,7,8) kết quả là: 

• 25 

• 8 

• 4 

• 6.25 

 

Câu 133: Trong Microsoft Excel, muốn tính trung bình cộng của một dãy số, ta sử 

dụng hàm có tên là:  

• Sum() 

• Max() 

• Sqrt() 

• Average() 

 

Câu 134: Trong Microsoft Excel, công thức LEFT(A3;3) cho ra kết quả là gì, biết 

rằng ô A3 chứa nội dung “Tin HỌC”?  

• “Tin học” 

• “TIN” 

• “HỌC” 

• Tất cả đều sai 
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Câu 135: Trong Microsoft Excel khi nhập công thức =SUMIIF(C8:C11,C9) để tính 

toán, chương trình thông báo lỗi?  

• #NAME! 

• #VALUE! 

• #N/A! 

• #DIV/0! 

 

Câu 136: Trong Microsoft Excel cho biết kết quả khi thực hiện công thức: =ABS(-

4)+1-SQRT(16) là:  

• 1 

• 9 

• 11 

• 10 

 

Câu 137: Trong Microsoft Excel nhập vào ô C1 nội dung là 4, công thức 

=IF(C1=”4”,True,False) sẽ cho kết quả:  

• False 

• True 

• “4” 

• #VALUE 

 

Câu 138: Trong Microsoft Excel hàm nào sau đây cho phép chuyển đổi một chuỗi 

ký tự từ dạng chữ in hoa sang chữ thường:  

• LOWER 

• LEN 

• UPPER 

• PROPER 

 

Câu 139: Trong bảng tính Excel, để lọc dữ liệu tự động, sau khi chọn khối cần lọc, 

ta thực hiện:  

• Data / Filter / AutoFilter 

• Format / Filter / AutoFilter 

• Insert / Filter / AutoFilter 

• View / Filter / AutoFilter 

 

Câu 140: Sau khi thực hiện lệnh sắp xếp dữ liệu theo chiều tăng dần, thứ tự sắp xếp 

nào sau đây là đúng?  

• A010 - A011 - A100 

• A010 - A100 - A011 

• A100 - A010 - A011 

• A011 - A010 - A100 
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Câu 141: Microsoft Excel đưa ra bao nhiêu loại phép toán chính:  

• 3 loại 

• 4 loại 

• 5 loại 

• Tất cả đều sai 

 

Câu 142: Trong Microsoft Excel khi nhập công thức: 

=If(DTB>=5,"TB",If(DTB>=6.5,"Kha",If(DTB>= 8,"Gioi","Yeu"))) biết 

DTB=9 kết quả là: 

• TB 

• Gioi 

• Kha 

• Yeu 

 

Câu 143: Trong Microsoft Excel giả sử trong ô A1 có sẵn giá trị 5, tại ô A2 ta nhập công 

thức: =If(Sqrt(A1)>2,A1/2,A1*2) kết quả là: 

• 0.4 

• 10 

• 5 

• 20 

 

Câu 144: Trong Microsoft Excel, giả sử ta nhập vào ô A1 công thức: 

=DAY("30/02/2013") kết quả là:  

• 30  

• 2013 

• 2 

• #Value! 

 

Câu 145: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0); Tại ô B2 gõ vào 

công thức =5/A2 thì nhận được kết quả:  

• 0 

• 5 

• #DIV/0! 

• #VALUE! 

 

Câu 146: Trong bảng tính Excel, giả sử tại ô B5 ta có công thức: ="DH,"&MIN(2,5), kết 

quả trả về tại ô B5 là: 

• DH,2 

• FALSE 

• DH, 

• DH,5 

 

Câu 147: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu ? =AND(7>5, 7<10, 5<4)  

• FALSE 

• TRUE 

• #NAME? 

• #VALUE! 
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Câu 148: Biểu thức sau trả lại kết quả là bao nhiêu ? =OR(7>5, 6>7, 4>5)  

• TRUE 

• FALSE 

• #NAME? 

• #VALUE! 

 

Câu 149: Nếu thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên, thí sinh đó được xếp loại Đạt, ngược lại 

nếu dưới 5 điểm thì xếp loại không đạt. Theo bạn công thức nào dưới đây 

thể hiện đúng điều này (Giả sử ô G6 đang chứa điểm thi): 

• =IF(G6>=5,“Đạt”,“Không đạt”) 

• =IF(G6>=5,“Đạt”) ELSE(“Không đạt”) 

• =IF(G6<5,“Không đạt”,“Đạt”) 

• =IF(G6=<5,“Đạt”,“Không đạt”) 

 

Câu 150: Trong Microsoft Excel, để có thể sắp xếp cho vùng dữ liệu đã được chọn, 

ta thực hiện:  

• Data / Sort… 

• Data / Filter 

• Data / Form… 

• Data / Table… 

 

Câu 151: Trong Microsoft Excel, muốn chèn thêm Sheet mới vào bảng tính đang 

mở, ta thực hiện:  

• Insert / Worksheet 

• View / Worksheet 

• Format / Worksheet 

• Edit / Worksheet 

 

Câu 152: Phát biểu nào sau đây là sai? Trong Microsoft Excel, bạn có thể cho dòng 

chữ trong một ô hiển thị theo kiểu:  

• Theo chiều nằm ngang 

• Theo chiều thẳng đứng 

• Theo chiều nghiêng 

• Cả ba ý còn lại đều sai 

 

Câu 153: Trong Microsoft Excel, để định dạng cách hiển thị ngày tháng năm cho 

Excel trong WinXP ta thực hiện như thế nào?  

• Start / Setting / Control Panel / Regional Settings 

• Start / Setting / Control Panel / Language and Regional Options 

• Start / Setting / Control Panel / Add/Remove Programs 

• Start / Setting / Control Panel / Regional and Language Options 
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Câu 154: Tại địa chỉ A1 chứa giá trị ngày tháng năm sinh là 15/10/1981, công thức 

nào sau đây cho kết quả là số tuổi?  

• 2012-A1  

• Now()-A1 

• Today()-A1 

• Year(Today())-YEAR(A1) 

 

Câu 155: Khi nhập giá trị ngày 21/08/2009 trong Microsoft Excel không tự động 

canh phải nội dung thì trường hợp này như thế nào? 

• Tự động canh trái vì nó là kiểu số 

• Đây là một giá trị ngày không hợp lệ 

• Sử dụng sai ký hiệu phân cách ngày tháng 

• Máy tính thiết lập cách nhập ngày theo kiểu tháng/ngày/năm 

 

Câu 156: Trong MS Excel 2003, thông thường biểu diễn ngày tháng trong MS Excel 

theo định dạng mm/dd/yyyy. Muốn thay đổi cách biểu diễn này một lần 

duy nhất là dd/mm/yyyy để áp dụng cho tất cả những lần về sau, người 

dùng sẽ chọn: 

• Menu Tools / AutoCorect / Auto Date 

• Kích nút phím mũi tên của biểu tượng AutoSum trên thanh Standard, chọn 

MoreFunction / Date and Time / Date 

• Menu Tools / Customize / tại Tab ToolBar nhấn nút Reset 

• Ngoài Windows, kích nút Start / Settings / Control Panel / Regional chọn 

Customize và sửa tại mục Date 

 

Câu 157: Trong Microsoft Excel khi nhập công thức:=DAY("30/02/2002") cho kết 

quả nào sau đây? 

• 30  

• 2002 

• 2 

• #VALUE! 

 
Câu 158: Trong MicrosoftExcel, khi đang nhập liệu trong ô (Cell), phím tắt nào sau 

đây sẽ giúp bạn xuống một dòng ngay trong cùng một ô (1 Cell)?  

• Alt+Enter 

• Ctrl+Enter 

• Shift+Alt 

• Shift+Enter 

 

Câu 159: Trong Excel 2013 chọn phương án nào sau đây để thay đổi màu nền của ô (cell) 

bất kỳ? 

• Lựa chọn ô cần tô màu nền/ vào Home/ Fill color/ lựa chọn màu tô. 

• A.Lựa chọn ô cần tô màu nền/ vào Insert/ Fill color/ lựa chọn màu tô. 

• Lựa chọn ô cần tô màu nền/ vào View/ Fill color/ lựa chọn màu tô. 

• Lựa chọn ô cần tô màu nền/ vào Data/ fill color/ lựa chọn màu tô. 
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Câu 160: Trong MicrosoftExcel, muốn kẻ khung và tô nền cho các ô trong bảng 

tính Excel, ta chọn các ô này và thực hiện lệnh:  

• Format/Cells/Borders/Patterns 

• Format/Borders and Shading 

• Inser/Cells/Border/Patterns 

• Sheet/Cells/Border/Patterns 

 

Câu 161: Thao tác nào cho phép hiển thị các chức năng thay đổi cỡ chữ, dạng chữ, 

in đậm, in nghiêng, kiểu chữ... trong MicrosoftExcel: 

• Vào thực đơn Format / Cells / Font. 

• Vào thực đơn Tools /Options / Font. 

• Vào thực đơn File / Properties/Font. 

• Vào thực đơn Table / Cells/Font. 

 

Câu 162: Trong cửa sổ bảng tính của Microsoft Excel, để đặt tiêu đề đầu và cuối 

trang (Header and Footer) cho bảng tính, ta chọn:  

• View/Header and Footer 

• Format/Header and Footer 

• Edit/Header and Footer 

• Table/Header and Footer 

 

Câu 163: TrongMicrosoft Excel hỗ trợ vẽ những kiểu biểu đồ nào?  

• Column, Bar, Pie, Line 

• XY, Radar 

• B&W Column 

• Tất cả các ý còn lại 

 
Câu 164: Trong Microsoft Excel, hộp thoại Chart Wizard cho phép xác định các thông 

tin nào sau đây cho biểu đồ? 

• Tiêu đề 

• Có đường lưới hay không 

• Chú giải cho các trục 

• Tất cả các ý còn lại đều đúng 

 
Câu 165: Trong MS Excel, để tạo một biểu đồ, anh (chị) dùng lệnh gì?  

• Vào menu Insert / Chart 

• Vào menu Insert / Picture / Chart 

• Vào menu Insert / Object 

• Vào menu Insert / Worksheet 

 
Câu 166: Hướng trang in được thiết lập từ tab nào trong hộp thoại Page Setup? 

• Page 

• Layout 

• Paper 

• Margins 
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Câu 167: Khi soạn thảo trong Microsoft Excel 2013 để lưu bảng tính dưới kiểu tệp 

dạng file PDF, ta thực hiện như thế nào? 

• File / Save As 

• File / Save 

• File / New 

• File / Save As / tại Save as type chọn PDF 

 

Câu 168: Trong cửa sổ bảng tính của Microsoft Excel, để đặt tiêu đề đầu và cuối 

trang (Header and Footer) cho bảng tính, ta chọn:  

• View/Header and Footer 

• Format/Header and Footer 

• Edit/Header and Footer  

• Table/Header and Footer 

 

Câu 169: Trong Excel 2013 khi làm việc với bảng tính xong để in ra giấy tao thực 

hiện : 

• Bấm tổ hợp phím Ctrl+P; 

• Bấm tổ hợp phím Ctrl+O; 

• Bấm tổ hợp phím Ctrl+C; 

• Bấm tổ hợp phím Ctrl+N; 

 

Câu 170: Trong Excel 2013 để xem bảng tính bảng tính trước khi in ta thực hiện 

chọn tổ hợp phím: 

• Ctrl + F2 

• Ctrl + F12 

• Ctrl + F10 

• Ctrl + PrintScreen 

 

Câu 171: Trong Excel 2013 để làm ẩn thuộc tính đường lưới trong bảng tính ta thực 

hiện: 

• Vào View/ Show bỏ dấu tích trong Gridline. 

• Không có tính năng này. 

• Vào Insert/ Show bỏ dấu tích trong Gridline. 

• Vào Home/ Show bỏ dấu tích trong Gridline. 

 

Câu 172: Để lựa chọn các vùng không liền kề nhau trong bảng tính, cần sử dụng 

chuột kết hợp với phím nào?  

• Ctrl 

• Shift  

• Alt 

• Tab 
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Câu 173: Trong Excel 2013 để đặt mật khẩu cho bảng tính ta thực hiện : 

• Chọn File / Info / Protect Wordbook / Encrypt with Password 

• Chọn Home / Info / Protect Wordbook / Encrypt with Password 

• Chọn Insert / Info / Protect Wordbook / Encrypt with Password 

• Chọn File /Save / Info / Protect Wordbook / Encrypt with Password 

 

Câu 174: Khi muốn đính kèm file Excel trong gmail, giới hạnh dung lượng file được 

gửi là? 

• 25Mb. 

• 30Mb. 

• 10Mb 

• 100Mb. 


