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ĐỀ THI CHỨNG CHỈ A TIN HỌC 
PHẦN WINDOWS VÀ WINWORD 

Thời gian làm bài 45 phút 

----------- 

Họ và tên .....................................Số báo danh ........... Số máy ........ phòng thi .....................  

PHẦN WINDOWS: (3đ) 

Câu 1: Khởi động Windows Explorer và tạo nhánh thư mục như 

hình trong ổ đĩa được quy định tại phòng thi (0.75đ) 

Câu 2: Tìm 3 tập tin có dung lượng dưới 10kb, tên các tập tin có 

chứa ký tự h và phần mở rộng là TXT  sau đó chép vào thư 

mục BaithiWin (0.75đ) 

Câu 3: Tạo một Shortcut để khởi động chương trình Paint trong 

thư mục MSPaint với tênTapve. (0.75đ) 

Câu 4: Khởi động ControlPanel, chụp cửa sổ của chương trình 

này sau đó dán vàoPaint và lưu vào thư mục ControlPanel với tên CP.BMP 

(0.75đ) 

PHẦN WINWORD: (7đ) Trình bày đoạn văn bản sau đây trên cùng một trang và lưu 

vào thư mục BaithiWord với tên là BAITHI.DOC 

ất kể bạn đang sở hữu một doanh 

nghiệp online hay một cửa hàng 

bày bán sản phẩm, bạn đều có thể 

mở rộng quy mô kinh doanh với thương 

mại điện tử. Hơn bao giờ hết, 

khách hàng đang ngày càng ưa 

chuộng hình thức mua hàng 

online vì lý do thuận tiện và ít 

phức tạp hơn so với cách mua 

hàng thông thường. 

hững doanh nghiệp mới mở rộng 

phát triển theo hướng thương mại 

điện tử có thể gặp đôi chút khó 

khăn, nhưng đối mặt và vượt qua những 

khó khăn này sẽ mang lại hiệu quả 
không hề nhỏ. Nếu bạn là những người 

đã hoạt động trong lĩnh vực này, có 10 

yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua 

sắm trực tuyến trong năm 2014 như 

sau.  
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� Chất lượng sản phẩm ................ 55556%6%6%6% � Điều hướng tốt ......................... 26% 

� Miễn phí vận chuyển .............. 49% � Kiểm tra dễ dàng ..................... 24% 

� Dễ trả hàng .................................. 35% � Nhiều sự chọn lựa ................... 24% 

� Đánh giá của khách hàng ...... 30% � Kích cở đặc biệt ........................ 12% 

� Tìm kiếm trực quan ................ 26% � Sản phẩm mới ........................... 10% 
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Đề số 

2.5đ 
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Equation  

2đ 

2.5 đ 


