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Câu 1: (2,0 điểm). Anh (Chị) hãy nêu các qui tắc gõ văn bản trong Word. Cho ví dụ minh họa 
từng qui tắc. 

 
Câu 2: (2,5 điểm). Cho một bảng điểm các bài kiểm tra như sau: 

 
 

Anh (Chị) hãy viết các công thức để tính giá trị cho các ô được dấu (a), (b), (c), (d), (e) (thống 
kê số lượng bài kiểm tra đạt các mức điểm tương ứng, tương tự như cột bài 1). 
 
Câu 3: (1,5 điểm). Một học sinh đã viết một chương trình để tính tổng của 2 số nguyên như sau: 

Program tinhtong; 
Uses crt; 
Var x,y: integer; 
Begin 
   Clrscr; 
   Write(‘Nhap 2 so nguyen x, y: ‘); 
    Readln(x,y); 
    Writeln(Tong x + y =’,x+y); 
    Readln; 
End. 
Anh (Chị) hãy cho biết kết quả khi thực hiện chương trình trên với x = 20000, y = 30000. Giải 

thích và sửa chữa, bổ sung vào chương trình nếu cần thiết. 
 

Câu 4: (2,0 điểm). Một giáo viên định nhập điểm trung bình môn Tin học của các học sinh khối 
lớp 8 (với số lượng học sinh rất lớn). Do có công việc đột xuất nên giáo viên đó phải kết thúc 
việc nhập điểm giữa chừng. Giáo viên đó cần biết đã nhập được điểm trung bình của bao nhiêu 
học sinh và điểm bình quân của số học sinh đã được nhập trong phiên làm việc đó 

 Anh (Chị) hãy mô tả thuật toán và viết chương trình giải bài toán trên. 
 

Câu 5: (2,0 điểm). Anh (Chị) hãy mô tả thuật toán và viết chương trình giải bài toán qui đồng mẫu 
số của hai phân số với các tử số và mẫu số được nhập vào từ bàn phím. 

 
 

------------------Hết-------------------- 


