
 

ĐỀ THI SỐ 1 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 
ĐAI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

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

TCCB: V/v bổ nhiệm cán bộ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---- **** ---- 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 

 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của trường Đại học Khoa học Tự 

nhiên - ĐHQG Hà Nội 

- Căn cứ vào đề nghị của ông Chủ nhiệm Khoa Toán- Cơ- Tin học. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Bổ nhiệm PGS.TS.Hoàng Chí Thành làm Chủ nhiệm bộ môn Tin học. 

Điều 2: Ông Hoàng Chí Thành được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ theo qui 

chế hiện hành  của nhà nước. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

 

 HIỆU TRƯỞNG 

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

 

 

 

 GS. TSKH Nguyễn Văn Mậu 
 

 

 



 

ĐỀ THI SỐ 2 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 

 
ĐAI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên 

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

GM số 123456 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---- **** ---- 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 

 

 

GIẤY MỜI 

 

 Trân trọng kính mời: 

 Đến dự buổi mít tinh kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2001 và 

45 năm truyền thống khoa Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội.  

 Thời gian:  9 giờ 30 ngày 17 tháng 11 năm 2001  

 Địa điểm: Hội trường Lê Văn Thiêm - 19 Lê Thánh Tông - Hà nội.  

  

 Rất hân hạnh được đón tiếp. 

 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

GS. TSKH Nguyễn Văn Mậu 
 

 



 

ĐỀ THI SỐ 3 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 

Anh Văn Du Học Tại Chỗ 
 

Viện Ngôn ngữ Mỹ (GP số 332/QHQT) 

 
 Học hoàn toàn với giáo viên Mỹ có bằng B.A, M.A nhiều năm kinh nghiệm. Khoá 12 

tuần, tuần học 5 ngày. 

 Cuối khoá có cấp chứng chỉ Conversational English. 

 Lớp 3 tuần/buổi. Khoá học 2 tháng, học phí 695.000đ/khóa. 

 Cơ sở I:  511 Trần Hưng Đạo, Q.1   : 8398508-8324817 

 Cơ sở II:  93 Hồ Văn Huê, Q.Phú Nhận   : 844724 

 

Luôn Có Khóa Mới Vào Đầu Mỗi Tuần 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐỀ THI SỐ 4 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 
NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM 

Kho bạc Nhà nước 

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

QĐ/NN: số 123456 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---- **** ---- 

 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2005 

 

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tổ chức của Kho bạc  nhà nước 

- Căn cứ yêu cầu tuyển dụng cán bộ 

- Căn cứ vào đề nghị của Ông Trưởng kho bạc quận Thanh Xuân 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Tiếp nhận Bà Nguyễn Thị Thúy Liên làm Giám đốc điều hành Quĩ 

Tín dụng và phát triển trực thuộc kho bạc quận Thanh Xuân. 

Điều 2: Bà Nguyễn Thị Thúy Liên được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ 

theo qui chế hiện hành  của nhà nước. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. 

  

 
THỐNG ĐỐC KHO BẠC 

 
 

 

Ts. Lê Đức Thúy 



 

ĐỀ THI SỐ 5 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 

 

ch¬ng tr×nh c¬ b¶n víi  windows 

 

A - Lµm quen m¸y tÝnh 

 

1 - TËp 10 ngãn thËt thµnh th¹o. 
2 - Quy t¾c ®¸nh m¸y tiÕng ViÖt 
3 - Giíi thiÖu tÊt c¶ c¸c phÝm 

 
§Æc biÖt nhÊn m¹nh: 
TAB:   Lïi vµo  1 kho¶ng nhÊt ®Þnh. 
Shift+<kÝ tù>:  §Ó viÕt hoa ch÷ c¸i ®ã, hoÆc viÕt ký tù bªn trªn kÝ 

tù ®ã, hoÆc ®ang ë chÕ ®é viÕt hoa th× viÕt thêng 
kÝ tù ®ã. 

CapsLock:   §æi chÕ ®é viÕt hoa/viÕt thêng tÊt c¶ c¸c ch÷ c¸i 

Esc:    huû bá lÖnh võa thùc hiÖn. 
 

(còn nữa) 

 

Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng 

 
 



 

ĐỀ THI SỐ 6 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 

G – chia cét b¸o, lµm ch÷ to ®Çu dßng 

 

1 - Chia  cét b¸o 

 
ríc hÕt ph¶i b«i ®en 

phÇn muèn ph©n chia. 

NhÊp chuét vµo Format, 

chän Columns. Hép tho¹i 

xuÊt hiÖn. T¹i dßng 

Number of Columns ta gâ 

sè cét cÇn ph©n chia vµ 

gâ . ë With: ta gâ ®é 

réng cña cét thó 

1,...NÕu thÊy dßng Line 

Beetween hiÖn râ vµ ta 

muèn cã ®êng th¼ng 

ph©n c¸ch c¸c cét ta 

®¸nh dÊu vµo ®ã. Cuèi 

cïng nh¸y chuét vµo OK.

 
 

Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng 
 



T 



 

ĐỀ THI SỐ 7 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 
C¸ch nhËn tÖp tõ e-mail xuèng computer 

 
Bíc 1:  

Khi ®äc th (vïng mÇu tr¾ng), b¹n sÏ thÊy ngay phÝa trªn nã (vïng mÇu xanh níc biÓn), trªn ®ã cã c¸c th«ng 

tin vÒ xuÊt xø vµ ®Æc ®iÓm th, nh lµ: 
From   : <Ai göi, ®Þa chØ e-mail> 
To   : mynxuan@hotmail.com 
Date   : <dd/mm/yyyy> 

Attachment  : <tªn tÖp> 

B¹n sÏ nh¸y chuét vµo <tªn tÖp>. 

 
Bíc 2:  

Trªn danh s¸ch c¸c tÖp ®Ýnh kÌm cã d¹ng sau: 
Name of File   Virus Scan Result 

<tªn tÖp>    No Virus Found 

Download, Cancell 

B¹n sÏ nh¸y chuét vµo Download. 

 

Bíc 3.  

Trªn cöa sæ File Download , b¹n chän Save. Trªn cöa sæ Save As, b¹n h·y chän ®êng dÉn vµ ®Æt tªn tÖp 

theo ý m×nh, vÝ dô C:\<tªn tªp>, C:\My Documents\<tªn tÖp>... , råi chän Save. §îi cho xong... 

 
 

Chóc c¸c b¹n thµnh c«ng  

☺ 
 

mailto:mynxuan@hotmail.com


 

ĐỀ THI SỐ 8 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 
Kiểm tra Tin học hệ số 2, ngày 25/4/2005 

 
Họ và tên:  ................................................................. Lớp: ............... Mã đề: ............  

 

Lập một chương trình, nhập một mảng n phần tử a[1],…,a[n] kiểu số nguyên trung 

bình (từ -32768 đến 32767). Số n do máy tạo ngẫu nhiên trong khoảng từ 10 đế 20 

phần tử và các phần tử của mảng cũng là các số ngẫu nhiên. 

Sau đó làm một câu sau đây, tuỳ thuộc vào Mã đề mod 5: 

0) Lấy phần tử cuối mảng lắp lên đầu mảng (Hình 1). 

1) Lấy phần tử đầu mảng lắp xuống cuối mảng. 

2) Tìm phần tử đầu tiên là dương, nhưng bị kẹp giữa hai phần tử âm. 

3) Tìm tất cả các phần tử âm đứng giữa hai phần tử dương. 

 
 
 

.... ... 

 
 

H×nh 1. 
 

 
 

.... ... 

 
 

H×nh 2. 



 

ĐỀ THI SỐ 9 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 
Nh vËy, muèn khai triÓn (a+b+c)3  ta cã thÓ tiÕn hµnh nh sau: 

Bíc 1:  

VÏ tam gi¸c Pascal tíi 4 dßng (tõ dßng 0 tíi dßng 3), ®ã lµ c¸ hÖ sè trong ngoÆc:    

1 

1    1 

1     2     1 

1    3      3      1 

Bíc 2: 
ë cét ®Çu c¸c dßng ta viÕt d·y c¸c sè cña dßng cuèi cïng (dãng sè 3), ®ã lµ c¸c hÖ sè ngoµi 

ngoÆc: 
1 

3 

3 

1 

1 

1    1 

1     2     1 

1    3     3       1 

§ång thêi hiÓu lµ: 
 

1a3 

3a2 

3a 

1a0 

1 

1b         1c 

1b2       2bc     1c2 

1b3     3b2c    3bc2     1c3  . 

 
Bíc 3:  
Thu nhËn kÕt qu¶, b»ng c¸ch lÊy ®¬n thøc ë ®Çu mçi dßng víi c¸c ®¬n thøc cßn l¹i trªn cïng 

mét dßng vµ céng l¹i tÊt c¶. 

 (a+b+c)3  =   a3 +  

                             + (3a2b + 3a2c) +  

                             + (3ab2 + 6abc + 3 ac2) +  

                             + (b3 + 3b2c + 3bc2 + c3)  

=  a3 + 3a2b + 3a2c + 3ab2 + 6abc + 3 ac2 + b3 + 3b2c + 3bc2 + c3 .  



 

ĐỀ THI SỐ 10 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 

An toµn giao th«ng 

 
1.- Ph¹m vi, ®èi tîng ¸p dông: 

 

§iÒu lÖ b¸o hiÖu ®êng bé ¸p dông cho ngêi, ph¬ng tiÖn ho¹t ®éng 

vµ vµ sö dông c¸c c«ng tr×nh giao th«ng ®êng bé trªn l·nh thæ ViÖt 

Nam. 

 

2.- BiÖn ph¸p kh¾c phôc khi cã tai n¹n: 

 

• Gi÷ nguyªn hiÖn trêng. 

• C¸c dÊu vÕt ph¶i ®îc b¶o vÖ chu ®¸o. 

• Ngêi bÞ th¬ng ph¶i ®îc ®a ®i cÊp cøu kÞp thêi. Ph¶i b¸o cho 

chÝnh quyÒn ®Þa ph¬ng n¬i gÇn nhÊt. Ph¶i th«ng tin chÝnh x¸c cho 

c¬ quan ®iÒu tra. 

 

3.- Xe u tiªn: 

1) Cøu ho¶. 
2) C«ng an, qu©n sù. 
3) Cøu th¬ng. 
4) Hé ®ª. 
5) C¶nh s¸t dÉn ®êng. 
6) Xe cøu hé giao th«ng. 
7) Xe tang lÔ. 

 
 



 

 
 

ĐỀ THI SỐ 11 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

THÔNG BÁO GIẢM CƯỚC 

 CÁC DỊCH VỤ GỌI 171 VÀ VNN/INTERNET 
từ 1/4/2003 

√ Giảm 38% cước gọi đi quốc tế dịch vụ Gọi 171 chỉ còn 0,75 USD/phút. Ngoài giờ cao điểm chỉ 

còn 0,6 USD/phút. 

√ Giảm bình quân 30% giá cước thuê cổng kết nối VNN/Internet trực tiếp. 

√ Giảm từ 20% - 33% cước thuê cổng kết nối trực tiếp Internet quốc tế áp dụng cho các khu công 

nghiệp phần mềm tập trung. 

√ Thay đổi cấu trúc giá cước Internet gián tiếp VNN1260, VNN1269 

 Cước dịch vụ VNN 1269: 

Thời gian sử dụng của 
thuê bao trong tháng 

Đến 5 
giờ 

Từ trên 5 giờ 
đến 15 giờ 

Từ trên 15 giờ 
đến 30 giờ 

Từ trên 30 giờ 
đến 50 giờ 

Trên 50 
giờ  

 
Mức cước 
(đồng/phút) 

  

150 130 100 70 40 

 √ Giảm 66% cước điện thoại truy nhập dịch vụ VNN/Internet chỉ còn 40 đồng/phút. 

 Các mức cước trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. 

 
 



 

ĐỀ THI SỐ 12 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 

Tr©n träng KÝnh mêi C¸c B¹n vµ Gia ®×nh 

 
Tíi dù LÔ Thµnh h«n cña hai con chóng t«i: 

 

Ph¹m §¨ng Khoa & Vò ThÞ Hoµng YÕn 
 

Vµo håi 8 giê 30 ngµy 

Thø ba 15-10-2002 

(tøc ngµy 10 th¸ng 9 n¨m Nh©m Ngä) 

T¹i : Phßng 5 - Nhµ B3 - TËp thÓ trêng §¹i häc Tæng hîp 

Phè CÈm Héi - Lß §óc - QuËn Hai Bµ Trng - Hµ Néi 

 

RÊt h©n h¹nh ®îc ®ãn tiÕp 

 
Nhµ trai 

Ph¹m ĐĂNG NHUẬN 

§ç thÞ Thanh H¬ng 

Nhµ g¸i 

Vò §×nh Hoan 

Hoµng ThÞ Th¬ 
 

 



 

ĐỀ THI SỐ 13 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

Sơ đồ lý thuyết mạng điện cầu thang 

 

 
 

Đây là sơ đồ lý thuyết mạng điện tự lắp để lắp vào một phòng có hai cửa: Vào bật công tắc ở một 

cửa, ra tắt ở cửa nào cũng được. Điều kiện: phải có hai công tắc đổi pha như hình trên và kinh 

nghiệm nên mua dây dẫn 3 lõi. 

 
Chó ý: Nếu mắc song song hoặc nối tiếp các công tắc thì không đạt được mục đích: 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Hình 1.      Hình 2. 



 

ĐỀ THI SỐ 14 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA 

LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2004-2005 

ĐỀ THI CHÍNH THỨC Môn: Tin học – Bảng A 

Thời gian: 180 phút (Không kể thời gian giao đề) 

Ngày thi: 10/03/2005 

TỔNG QUAN NGÀY THI THỨ NHẤT BẢNG A 

 Tên bài Tên chương trình File dữ liệu vào File kết quả 

BÀI 1 Phân đoạn SEGPAR.PAS SEGPAG.INP SEGPAR.OUT 

BÀI 2 Pháo hoa FIREWK.PAS FIREWK.INP FIREWK.OUT 

Hãy lập trình giải các bài toán sau: 

Bài 1: Phân đoạn Tên file chương trình: SEGPAR.PAS 

Cho dãy số nguyên a1, a2…,an và số nguyên dương k. Ta gọi k-phân đoạn của dãy số đã cho là cách 

chia dãy số đã cho ra thành k đoạn, mỗi đoạn là một dãy con gồm các phần tử liên tiếp của dãy. 

Chính xác hơn, một k-phân đoạn được xác định bởi dãy chỉ số 

1 ≤ n1 < n2 < … < nk = n. 

Đoạn thứ i là dãy con 
iii nnn aaa ,...,, 21 11 ++ −−
, i = 1,2,…,k. Ở đây ta quy ước n0 = 0. 

Yêu cầu: Hãy xác định số M nhỏ nhất để tồn tại k-phân đoạn sao cho tổng các phần tử trong mỗi 

đoạn đều không vượt quá M. 

 
 
 
 



 

 
ĐỀ THI SỐ 15 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 
Trêng §¹i Häc Khoa Häc Tù Nhiªn 

§¹i häc quèc gia hµ néi 

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

Céng Hoµ X· Héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

---- **** ---- 

 

B¶ng chÊm c«ng th¸ng 10 n¨m 2002 
Hä vµ tªn :  Ph¹m §¨ng Long 

§¬n vÞ : Khoa To¸n - C¬ - Tin häc 

 
Tháng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 

0 
1 
1 

1 
2 

1 
3 

1 
4 

1 
5 

1 
6 

1 
7 

1 
8 

1 
9 

2 
0 

2 
1 

2 
2 

2 
3 

2 
4 

2 
5 

2 
6 

2 
7 

2 
8 

2 
9 

3 
0 

3 
1 

10/02 x x x x - C 
N 

x x x x x - C 
N 

x x x x - - C 
N 

x x x x x - C 
N 

x x x x 

 
Tổng cộng: 21 buổi 
 
X¸c nhËn cña ®¬n vÞ 
(Ghi râ hä tªn) 

 

KÕ to¸n Hµ Néi, ngµy ...  th¸ng ... n¨m 2002 

Ngêi chÊm c«ng 
(Ghi râ hä tªn) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Mặt phẳng Biến hình trong 

Mặt phẳng 
 

ĐỀ THI SỐ 16 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 
Trêng §¹i Häc Khoa Häc Tù Nhiªn 

§¹i häc quèc gia hµ néi 

 

Céng Hoµ X· Héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

---- **** ---- 

 
Bản nhận xét về cuốn sách 

BIẾN HÌNH TRONG MẶT PHẲNG 

của tác giả: Đỗ Thanh Sơn 

dành cho các đối tượng: … 

 

Tác giả đã dày công sưu tầm các bài tập liên quan đến các phép biến hình trong mặt phẳng 

và hệ thống hoá lại phần lý thuyết và các dạngcâu hỏi tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên và các 

giáo viên dạy môn hình học phẳng dễ dàng nắm bắt được một phần trí thức cổ điển nhưng rất quý 

báu của nhân loại.  

 

Tuy còn một số lỗi ấn loát mà chúng tôi đã đánh dấu và tác giả sẽ chữa lại, cuốn sách là một 

bộ sưu tập phong phú các ý tưởng, các phương pháp độc đáo, các dạng bài tập thường được sử dụng 

trong các kỳ thi vào các lớp năng khiếu Toán và Tin hoc, các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia và quốc tế  

và có thể dùng để tự nâng cao trình độ hình học phẳng cổ điển của mỗi học sinh yêu Toán.  

 
Hà Nội, ngày 10/10/2003 

Người nhận xét 

Phạm Đăng Nhuận 

Khối chuyên Toán-Tin, 

ĐHKHTN-ĐHQGHN 



 

 
ĐỀ THI SỐ 17 

Môn thi: Tin cơ sở Giữa kỳ 

Thời gian: 40 phút 

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

(Sinh viên cần ghi đủ các thông tin sau để cán bộ chấm thi vào điểm) 

Họ và tên:  ................................................................................................  

Lớp:   .............................................  Giờ vào thi:   ...............................  
 

PHẦN 1: MICROSOFT WORD 
(4 điểm) 

Hãy soạn thảo văn bản giống hệt và đúng quy cách như sau: 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

§¹i häc quèc gia hµ néi 

 

Céng Hoµ X· Héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc 

---- **** ---- 

CÁCH GÕ THỦ CÔNG VĂN BẢN TOÁN HỌC TRONG WORD 

 
Nguyên tắc chung: 

 

Nhấp chuột đánh dấu con trỏ vào nơi cần viết công thức. 

Gõ tổ hợp phím Ctrl+F9 xuất hiện { | }. 

Gõ “eq \” và một mẫu trong các mẫu thông dụng sẽ đề cập ở dưới đây… 

Nhớ là giữa eq và \ phải có một dấu cách. Có thể viết eq hay EQ đều được. 

Gõ All+F9, một hoặc hai lần để thu lấy kết quả.  

Nếu sai sẽ có thông báo {Error!} hoặc không hiện gì cả, ta phải làm lại vài lần sẽ có kinh nghiệm. 

Gõ Alt+F9 một lần nữa, ta có thể để sửa nội dung và định dạng theo ý muốn. 

Khi muốn xóa ta cũng nhấp chuột vào công thức đó và gõ Delete. 

Ví dụ: { EQ \A(1,2,3)}, sau khi gõ All+F9 thì được 

1

2

3
 . Muốn tăng cỡ các số này, ta gõ Alt+F9 một 

lần nữa, bôi đen các số 1,2,3, rồi chọn dạng chữ béo (B), rồi cỡ 16 ta được: 

1

2

3

  

Áp dụng:  Ðể vẽ ký hiệu Newton tổ hợp chập p của n phần tử C
p

n
 , ta viết C và sau đó dùng đến 

mẫu A(,,,) này để có 
p

n
 . 

 


