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 TRƢỜNG ĐH TÀI CHÍNH – MARKETING 
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

ĐỀ THI THỰC HÀNH TIN HỌC CHỨNG CHỈ B 

THỜI GIAN LÀM BÀI: 90 phút 

NGÀY THI: 09/08/2015 

(Không sử dụng tài liệu) 

ĐỀ THI SỐ 3 

 

Họ tên SV: ...............................  

 ..................................................  

Ngày sinh: ...............................  

Nơi sinh: ..................................  

Số máy: ....................................  

 

GV chấm thi: 

 ..........................................  

 ..........................................  

 

Điểm số 

 

Giám thị 1: 

 

Điểm: Phần 1 ....................  

           Phần 2 ....................  

           Phần 3 ....................  

 

Điểm chữ 

 

 

-------------- 

 

Giám thị 2: 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

LƯU Ý: 

- Sinh viên làm bài trong ổ đĩa D. Nộp bài vào ổ đĩa mạng theo yêu cầu của giám thị coi thi – Sinh 

viên lưu không đúng xem như không có bài thi. 

- Cách đặt tên bài làm: Tạo 1 thƣ mục trong ổ đĩa D đặt tên là Số báo danh _ Họ và Tên của mình, các 

tập tin bài làm chứa trong thƣ mục này đều đặt cùng tên. 

- Dữ liệu đề thi trong ổ đĩa mạng theo yêu cầu của giám thị coi thi 

- Phần mềm Unikey có sẵn trong ổ đĩa: C:\Unikey 

- Sau khi kết thúc thời gian làm bài, sinh viên tắt hết tất cả chƣơng trình, copy thƣ mục bài làm của 

mình từ ổ đĩa D:\ sang ổ đĩa mạng theo yêu cầu của giám thị coi thi. 

SỐ BÁO DANH 

 
 
--------- 
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I. PHẦN WORD 

Câu 1: Tạo sơ đồ tổ chức như hình sau: (Font: Times New Roman, Size: 13, kiểu chữ Bold, 

Group các đối tượng) (1 điểm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Tạo table, tab như hình vẽ (Font: Times New Roman, Size: 13) (1 điểm) 
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II. PHẦN EXCEL 

 

 

Mô tả:  - Ký tự thứ 3, 4 của Mã nhân viên là Chuyền sản xuất. 

 

- Ký tự thứ 5, 6 của Mã nhân viên cho biết là hợp đồng dài hạn hay ngắn hạn (nếu là 

DH: hợp đồng dài hạn: là NH: hợp đồng ngắn hạn) 

 
- Ký tự cuối của Mã nhân viên là bậc nhân viên. 

Yêu cầu:  

1. Bậc nhân viên: Là ký tự cuối của Mã NV (0,5 điểm) 

2. Hệ số lƣơng: Dựa vào Bậc của nhân viên tra trong bảng HỆ SỐ LƢƠNG. (0,5 điểm) 

3. Chuyền SX: Là ký tự thứ 3 và 4 của mã nhân viên. (0,5 điểm) 

4. Tiền chuyền: Dựa vào chuyền SX tra trong bảng TIỀN CHUYỀN SX. (0,5 điểm) 

5. Lƣơng SP= (S Lƣợng SP) * (Hệ số lƣơng) * (Tiền chuyền)  (0,5 điểm) 

6. BHXH = 5% của tổng lƣơng đối với hợp đồng dài hạn, ngƣợc lại là 50000 đồng. (0,5 điểm) 

7. Còn lãnh = Lƣơng SP - BHXH. (0,5 điểm) 

8. Lập bảng thống kê nhƣ sau:  (0,5 điểm) 

 

 

 

Thống kê 

Chuyền SX Tiền lãnh Số Công nhân 

AA     

BB     

CC     

DD     
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III. PHẦN ACCESS 

Câu 1: Thiết lập Relationship cho CSDL trên. (0.5 điểm) 

 

Câu 2: Tạo query cho xem các hóa đơn nhập trong tháng bảy và tháng tám, thông tin bao gồm: 

SoPN, MaNCC, TenNCC, NgayNhap, ThanhTienVN, ThanhTienUSD. Trong đó: 

a. ThanhTien = SoLuong*GiaBan (định dạng đơn vị tiền tệ USD). 

b. ThanhTienVNĐ = ThanhTien*21000 (định dạng đơn vị tiền tệ VNĐ) (0.5 điểm) 

Câu 3: Thống kê Tên loại xe theo số lƣợng, thông tin hiển thị nhƣ sau:(0.5 điểm) 

Tên Loại xe Số lƣợng 

Chevrolet 14 

….. ... 

Câu 4: Sử dụng truy vấn chéo tính tổng số lƣợng xe đƣợc nhập theo từng quý, thông tin hiển thị: 

(0.5 điểm) 

Tên Loại xe Quý 1 Quý 2 Quý 3 Quý 4 

Chevrolet 6 2 2 4 

… … … … … 

Câu 5: Tạo biểu mẫu (form) nhƣ sau:(2 điểm) 

 

HẾT 
(CBCT không giải thích gì thêm) 


