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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ II 

Môn Tin học 7  

I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRỌNG TÂM HKII 

1.Lý thuyết: 

Phần I: Bảng tính điện tử 

Bài 6: Định dạng trang tính 

*Thay đổi phông chữ: 

- Chọn ô (hoặc các ô) cần 

 định dạng. 

- Nháy mũi tên ở ô Font. 

- Chọn Font chữ thích hợp 

* Thay đổi cỡ chữ: 

- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng. 

- Nháy mũi tên ở ô Font size. 

- Chọn cỡ chữ thích hợp 

* Thay đổi kiểu chữ: 

- Chọn ô (hoặc các ô) cần định dạng. 

- Nháy vào nút Bold, Italic hoặc Underline để chọn chữ đậm, chữ nghiên hoặc chữ gạch 

chân. 

* Định dạng màu chữ:  

- Chọn ô hoặc các ô cần định dạng. 

- Nháy vào nút mũi tên bên cạnh nút Font Color 

- Nháy chọn màu thích hợp 

* Căn lề trong ô tính:  

- Chọn ô hoặc các ô cần định dạng. 

- Nháy vào nút Center để căn giữa, nút Left để căn trái hoặc nút Right để căn phải. 

*Tăng hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số. 

- Chọn ô (hoặc các ô) cần tăng hoặc giảm chữ số thập phân. 

- Nháy chọn nút   để tăng hoặc chọn nút  để giảm số chữ số phần thập phân. 

* Tô màu nền  

Các bước thực hiện: 

B1. Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền. 

B2. Nháy vào nút mũi tên bên phải nút   Fill color để chọn màu nền.  

B3. nháy chọn màu nền. 

* Cách kẻ đƣờng biên của các ô tính 

B1. Chọn ô cần kẻ đường biên 

B2. Nháy vào nút mũi tên bên phải nút  Borders để chọn kiểu kẻ đường biên 

B3. Nháy chọn kiểu kể đường biên. 

Bài 8: Sắp xếp và lọc dữ liệu  

- Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong một hay nhiều cột 

được sắp theo thứ tự tăng dần hay giảm dần. 

- Các bƣớc sắp xếp dữ liệu 

+ Nháy chuột chọn 1 ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu (hoặc vùng dữ liệu) 
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+ Nháy nút  trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần (hoặc nút  để sắp 

xếp theo thứ tự giảm dần) 

- Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiển thị các hàng thỏa mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó. 

- Các bƣớc thực hiện thao tác: 

Bước 1. Chuẩn bị: 

+ Nháy chuột chọn 1 một ô trong vùng có dữ liệu cần lọc. 

+ Mở bảng chọn Data -> chọn nút lệnh Filter. 

Bước 2. Lọc: 

+ Nháy vào nút  trên hàng tiêu đề cột.  

+ Chọn giá trị cần lọc 

- Chọn /Select All (Hiển thị tất cả) để hiển thị toàn bộ danh sách mà vẫn tiếp tục làm 

việc với chế độ lọc Filter.  

- Chọn lệnh Data -> Filter lần 2 để thoát khỏi chế độ lọc. 

*Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất 

- Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau: 

 
Top 10: Lọc các hàng có giá trị dữ liệu lớn nhất (Top) hay nhỏ nhất (Bottom) trong cột 

đó. 

Bài 9: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ  

- Biểu đồ bảng tính là đồ thị biểu diễn dữ liệu bảng tính. Biểu đồ làm cho việc minh họa 

dữ liệu trực quan, dễ so sánh số liệu hơn và dễ dự đoán xu thế tăng hay giảm của các số 

liệu. 

*Cách tạo biểu đồ 

- B1: Chọn vùng dữ liệu cần vẽ biểu đồ. 

- B2: Nháy nút Insert trên thanh bảng chọn và chọn dạng biểu đồ như hình bên dưới: 
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a. Chọn dạng biểu đồ:  

- Chọn nhóm biểu đồ.             

-Chọn dạng biểu đồ trong nhóm 

b. Vào thẻ lệnh Design để có thể:                 

- Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi (nều cần) 

 
- Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hàng hoặc cột. 

 
c. Vào thẻ lệnh Layout để giải thích thông tin biểu đồ lần lượt như sau: 

 
- Chart Title: Đặt tên biểu đồ 

-  Axis Title: Hiển thị hay ẩn các trục 

- Legend: Hiển thị hay ẩn chú thích 

- Data Labels: Ân hay hiện giá trị trong bảng lên biểu đồ 

- Data Table: Ẩn hay hiển thị bảng dữ liệu 

- Axes: chọn vị trí ẩn hay hiển thị các trục 

- Gridlines: Hiển thị hay ẩn các đường lưới. 

 

2- Thực hành:  

Thực hiện được định dạng cỡ chữ, màu chữ, màu nền, phông chữ. Căn lề trong ô tính 

(trái, giữa,  phải); Sử dụng hàm để tính toán; Tạo biểu đồ. Chỉnh sửa biểu đồ; Sắp xếp và 

lọc dữ liệu;  
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II. BÀI TẬP THỰC HÀNH THAM KHẢO 

Bài  tập 1 : 

  

Câu 1: Nhập bảng dữ liệu và định dạng trang tính như hình trên. 

Câu 2: Tính Tổng cộng = Tổng các cột (Nông nghiệp, Công nghiệp, Tiểu thủ công và 

thương mại) và tính cột Trung bình chung. 

Câu 3:  Sắp xếp các xã theo thứ tự giảm dần theo cột Tổng cộng. 

Câu 4: Lọc ra 3 xã có thu nhập bình quân theo nông nghiệp cao nhất và 3 xã có thu nhập 

bình quân theo công nghiệp thấp nhất. 

Câu 5: Tạo biểu đồ cột minh họa tổng thu nhập bình quân theo đầu người của từng xã 

theo cột Tên xã và Tổng cộng. 

 

Bài tập 2 : 

 

 
Câu 1 : Nhập và trình bày trang tính như trên. 

Câu 2 : Tính Tổng điểm = Tổng các cột Toán, Lý, Hóa và tính trung bình các môn. 

Câu 3 : Sắp xếp bảng tính theo thứ tự tăng dần theo Tổng điểm 

Câu 4 : Lọc ra học sinh có số tổng điểm cao nhất. 

Câu 5 : Lập biểu đồ so sánh điểm các môn so với tổng điểm. 

 

 

Bài tập  3 : 
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Câu 1: Nhập bảng dữ liệu và định dạng trang tính như trên. 

Câu 2: Tính Doanh thu = Số khách * Giá vé và sử dụng hàm tính Trung bình trong 

tuần. 

Câu 3:  Sắp xếp các số xe theo thứ tự giảm dần theo cột Doanh thu. 

Câu 4: Lọc ra 3 chủ xe có doanh thu cao nhất . 

Câu 5: Tạo biểu đồ biểu diễn tỷ trọng doanh thu theo số xe. 

  

Bài tập 4 :  

 

 

Câu 1: Nhập bảng dữ liệu và định dạng trang tính như trên. 

Câu 2: Tính Thành tiền = Số ngày * Đơn giá   

Câu 3:  Sắp xếp các tua theo thứ tự tăng dần theo cột Đơn giá. 

Câu 4: Lọc ra 3 tua du lịch có đơn giá thấp nhất. 

Câu 5: Tạo biểu đồ so sánh các tua du lịch với nhau theo cột Tên tua và Thành tiền 

và thực hiện đổi màu nền, tên biểu đồ thành màu khác. 

* Lƣu ý : Các bài tập thực hành trên khi định dạng tất cả đều chọn cỡ chữ 14, phông 

Times New Roman. 


