
TRẮC NGHIỆM EXCEL 

Câu 1: Bạn đã nhập số 15 vào ô C6. Bạn nhấn vào nút nào để có thể ô C6 có giá trị 

là $15 

a) Vào thực đơn Format - Cells - Number - Scientific 

b) Vào thực đơn Format - Cells - Alignment - Accounting 

c) Chọn ô C6 rồi nhấn chuột vào nút $ trên thanh công cụ 

d) Vào thực đơn Format - Cells – Border. 

Câu 2: Biểu thức =Sum(4,6,-2,9, A) trả lại kết quả là bao nhiêu?, bạn sử dụng lựa 

chọn nào: 

a) 5   b) 17  c) #Name?  d) #Value! 

Câu 3: Biểu thức sau =AND(5>4, 6<9, 2<1, 10>7, OR(2<1,3>2)) cho kết quả là: 

a) True b) False c) #Name?  d) #Value! 

Câu 4: Biểu thức sau cho kết quả là bao nhiêu nếu DTB = 9 và HK loại C  

(trong đó DTB: Điểm trung bình, HK: Hạnh kiểm) =If(OR(DTB>=8, HK= 

"A"),1000,300),  

bạn sử dụng lựa chọn nào: 

a) 300  b) 1000 c) False d) #Value! 

Câu 5: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là: 
a) Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng     b) Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu 

công thức 

c) Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng      d) Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày 

tháng 

Câu 6: Các địa chỉ sau đây $A1, B$5, $L9, $DS7 là loại địa chỉ gì: 

a) Địa chỉ tương đối  b) Địa chỉ hỗn hợp 

c) Địa chỉ tuyệt đối  d) Địa chỉ tuyệt đối cột, tương đối dòng 

Câu 6b: Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì: 

a) Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái 

b) Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái 

c) Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải 

d) Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải 

Câu 7: Cho biết công thức đúng? 

a) HLOOKUP(A7,$I$12:$L$15,2&2,FALSE) b) 

HLOOKUP(A7,$I$12:$L$15,2,2,FALSE) 

c) HLOOKUP(A7,$I$12:$L$15,0,2,FALSE) d) 

HLOOKUP(A7,$I$12:$L$15,2,FALSE) 

Câu 8: Cho biết kết quả của công thức = MOD(20,3): 

a) 6  b) 20  c) 2  d) 6.66 

Câu 9: Cho biết kết quả của phép tính Mod(10,3) là: 

a) 1  b) 3  c) 3.333 d) 1.3333 

Câu 10: Cho biết phím tắt để cố định địa chỉ ô trong công thức của Excel: 

a) F2  b) F4  c) F6  d) F8 

Câu 11: Cho biết phím tắt để sửa công thức trong Excel là: 

a) F2  b) F4  c) F6  d) F8 



Câu 12: Cho các hàm sau, hàm nào đúng: 

a) ROUND(172.55,0)=170   c) ROUND(172.55,2)=172.6 

b) ROUND(172.55,-1)=170  d) ROUND(172.55,-2)=180 

Câu 13: Chọn công thức đúng? 

a) IF((C2<8)AND(C2>5),"Khá","Tb")  c) IF((C2<8 & C2<5),"Khá","Tb") 

b) IF((C2<8)OR(C2>5),"Khá","Tb","Kém") d) IF(AND(C2<8, C2>5), "Khá","Tb") 

Câu 14: Chọn lựa nào để ẩn hiện đường lưới trong wooksheet 

a) Không có chức năng này 

b) View tag, Show group, Girdlines 

c) Home tag, Paragraph group, No Border 

d) File tag, Options, Advandced, Display Option for this Woooksheet, Show Girdlines 

Câu 15: Công thức =Mid("Đại học khoa học tự nhiên",4,9) cho kết quả: 

a) học khoa    b) khoa học  c) <khoảng trắng> học khoa  d) học 

kho 

Câu 16: Công thức sau: = ROUND(136485.22,-3) sẽ cho kết quả: 

a) 136,000.22  b) 136000  c) 137,000.22  d) 137000 

Câu 17: Công thức thông báo lỗi nào sau đây cho biết người sử dụng nhập sai tên 

hàm hoặc chuỗi không đặt trong cặp dấu “ ”: 

a) #Value!   b) #REF!  c) Name?  d) #Div/0 ! 

Câu 18: Cửa sổ Excel thuộc loại: 

a) Cửa sổ ứng dụng  b) Cửa sổ tư liệu.  c) Cửa sổ thư mục. d) Cửa sổ 

windown. 

Câu 19: Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 3/18/2016; Khi đó tại ô A2 gõ vào 

công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là 

a) 0  b) #VALUE!  c) #NAME!  d) 3/17/2016 

Câu 20: Giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 7/20/2016, tại ô C2 gõ vào công thức 

=Today()-1  thì nhận được kết quả là: 

a) Kết quả là số 0  b) 7/19/2016  c) #VALUE!  d) ##### 

Câu 21: Giả sử ô B7 chứa chuỗi “10A120225” công thức nào cho kết quả “A”  

a) RIGHT(LEFT(B7,3)) b) MID(B7,3,1)     c) LEFT(RIGHT(B7,7))  d) 

RIGHT(MID(B7,3,3)) 

Câu 22: Giá trị tại ô A1: “ABC”, công thức tại ô B1: = Left($A1, 2). Khi copy ô B1 

rồi paste vào ô B2 thì công thức tại ô B2 sẽ là 

a) Left($A1, 2) b) Left(A1, 2)  c) Left($A2, 2)  d) Left($A1, 

3) 

Câu 23: Giá trị tại ô C4: “PN01”. Công thức tại ô D4: = IIF(Left(C4, 2) = “PN”, 

“Nhập”, “Xuất”). Kết quả nhận được tại ô D4: 

a) Nhập  b) Xuất  c) NAME?  d) #VALUE! 

Câu 24: Hàm nào dùng để tìm kiếm trong excel 2010: 

a) Vlookup  b) IF  c) Left  d) Sum 

Câu 25: Hãy cho biết trong các địa chỉ sau, địa chỉ nào không phải là địa chỉ ô? 

a) M64572  b) E427  c) 68BK  d) B527 

Câu 26: Kết quả của công thức sau : = INT (-4.5) 



a) 2  b) – 4  c) -5  d) 0.5 

Câu 27: Kết quả trả về của công thức: =OR(2>3,4<1) sẽ là: 

a) TRUE  b) FALSE  c) Đúng  d) Sai 

Câu 28: Khi cần so sánh khác nhau thì sử dụng kí hiệu nào: 

a) #  b) < >  c) ><  d) & 

Câu 29: Khi chọn trong mục Edit/ Paste Special chỉ mục Comments dùng để: 

a) Chép định dạng  b) Chép giá trị trong ô c) Chép bề rộng ô d) Chép ghi 

chú 

Câu 30: Khi gõ công thức xong, rồi Enter, máy hiện ra #REF! có nghĩa là: 

a) Không tìm thấy tên hàm  b) Không tìm thấy địa chỉ tham chiếu 

c) Không tìm thấy giá trị dò tìm d) Hàm thiếu đối số 

Câu 31: Khi gõ xong công thức rồi ấn phím Enter, máy hiện ra #N/A có nghĩa là: 

a) Không tìm thấy tên hàm   b) Không tham chiếu đến được 

c) Giá trị dò tìm không tồn tại  d) Tập hợp rỗng 

Câu 32: Khi làm việc trên MS Excel 2010 muốn chuyển từ sheet này sang sheet khác 

ta thực hiện: 

a) Page Up, Page Down  b) Ctrl - Page Up, Ctrl - Page Down 

c) Ctrl – Home   d) Ctrl - End 

Câu 33: Khi nhập dữ liệu vaò bảng tính MS Excel 2010 thì đáp án nào sau đây đúng 

? 

a) Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái  b) Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định 

căn lề trái 

c) Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định canh lề trái      d) Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc 

định căn lề trái 

Câu 34: Khi nhập dữ liệu vào MS Excel 2010 thì đáp án nào sau đây đúng? 

a) Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái      b) Dữ liệu kiểu chữ sẽ mặc định căn lề 

trái 

c) Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái d) Dữ liệu kiểu công thức sẽ mặc định 

căn giữa 

Câu 35: Khi nhập giá trị 3+4 vào trong ô A3 của Sheet1 trong MS Excel 2010 và 

Enter  

thì nội dung hiển thị trên ô A3 là: 

a) #Name?  b) 3+4  c) 7  d) Không hiển thị gì cả. 

Câu 36: Khi ta gõ công thức : =DAY(DATEVALUE(“12/15/98”)) kết quả sẽ là : 

a) 12   b) 15  c) 98  d) Báo lỗi vì công thức sai 

Câu 37: Khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF ”)), kết qua sẽ là: 

a) 9   b) 7  c) 6  d) 0 

Câu 38: Khi thực hiện công thức dò tìm ta nhận kết quả #N/A có nghĩa là: 

a) Tham chiếu không hợp lệ.   b) Không tham chiếu đến được. 

c) Giá trị tham chiếu không tồn tại.  d) Bảng dò chứa giá trị rỗng. 

Câu 39: Khi thực hiện phép toán giữa 2 giá trị kiểu ngày và số sẽ cho kết quả là: 

a) Ngày b) Cả ngày và số c) Số  d) Chuỗi 

Câu 40: Ký tự nào sau đây không thuộc nhóm các ký tự kiểu số trong MS Excel 



a) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 + -  b) o  c) $ ( )  d) % E 

Câu 41: Lựa chọn nào là địa chỉ tuyệt đối dòng cột  

a) A$25$  b) $A$25  c) $XF$104  d) $XF104 

Câu 42: Một tập tin được lưu lên đĩa cứng với kiểu .xlsx thì gọi là gì? 

a) workbook  b) Sheet  c) Văn bản  d) Thư mục 

Câu 43: Muốn sắp xếp dữ liệu theo thứ tự tăng/giảm ta chọn lệnh: 

a) File – Sort  b) Insert – Sort  c) Data – Sort  d) Insert - 

Table 

Câu 44: Muốn xuống dòng trong ô dữ liệu Excel 2010 bạn chọn: 

a) Shift + Enter  b) Alt + Enter  c) Ctrl + Shift+ Enter d) 

Ctrl+ Enter 

Câu 45: Ở ô B4 ta có công thức là : =B$2*$C3 . Khi sao chép công thức này qua ô 

D6 thì công thức trở thành: 

a) B$2*$C3  b) D$2*$C5  c) E$2*$C3  d) D$4*$F5 

Câu 46: Tại các ô A7, B7, C7, D7 lần lượt chứa các giá trị sau: 1001, 87, 52, 12 Nếu 

trong ô F7 là công thức =MAX(A7:D7) thì kết quả là: 

a) 87  b) 12  c) Hàm báo lỗi  d) 1001 

 

Câu 47: Tài liệu của MS Excel 2010 được lưu trên đĩa với phần mở rộng: 

a) *.xlsx  b) .docx  c) .bmp  d) .jpg 

Câu 48: Tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin học"; ô B2 có giá trị chuỗi “Cơ bản”.  

Tại ô E2 gõ vào công thức =A2&B2 trả về kết quả? bạn sử dụng lựa chọn: 

a) #VALUE!  b) Tin họcCơ bản  c) Tin hocCơbản d) Không có lựa 

chọn nào 

Câu 49: Tại ô D2 có công thức =B2*C2/100. Nếu sao chép công thức đến ô G6 thì sẽ 

có công thức, bạn sử dụng lựa chọn: 

a) E7*F7/100  b) B6*C6/100  c) E2*C2/100  d) E6*F6/100 

Câu 50: Tính kết quả hàm ROUND(5874.565,2) kết quả trả về là: 

a) 5874.5  b) 5874.56  c) 5874.57  d) 5880.0 

Câu 51: Trên Excel 2010, ô A1 chứa giá trị 7.5. Ta lập công thức tại ô B1 có nội 

dung như sau =IF(A1>=5, "Trung Bình", IF(A1>=7, "Khá", IF(A1>=8, "Giỏi", 

"Xuất sắc"))) khi đó kết quả nhận được là: 

a) Giỏi. b) Xuất sắc.  c) Trung Bình.  d) Khá. 

Câu 52: Trên thẻ Home của thanh công cụ Riboon trong MS Excel 2010, biểu tượng  

 (Increase Decimal)có ý nghĩa .... cho vùng dữ liệu được lựa chọn 

a) Tăng số lẻ thập phân và làm tròn số  b) Giảm số lẻ thập phân và làm tròn số 

c) Làm tròn số và lấy 2 số lẻ thập phân  d) Định dạng số theo kiểu phân lớp 

Câu 53: Trong bảng tính Excel 2010, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi 2008 ;  

Tại ô B2 gõ vào công thức =VALUE(A2) thì nhận được kết quả : 

a) #NAME?   b) #VALUE!    c) Giá trị kiểu chuỗi 2016 d) Giá trị kiểu số 2008 

Câu 54: Trong bảng tính Excel 2010, tại ô A2 gõ vào công thức 

 =IF(3>5,100,IF(5<6,200,300)) thì kết quả nhận được tại ô A2 là: 

a) 200  b) 100  c) 300  d) FALSE 



Câu 55: Trong bảng tính Excel, giao của một hàng và một cột được gọi là? 

a) Data  b) Cell  c) Field  d) Formula 

Câu 56: Trong bảng tính Excel, hàm AND có tối thiểu 

a) 3 tham số  b) 2 tham số  c) 1 tham số  d) Không có tham số 

Câu 57: Trong bảng tính Excel, hàm nào sau đây cho phép tính tổng các giá trị kiểu 

số thoả 

 một điều kiện cho trước: 

a) SUM  b) COUTIF  c) COUNT  d) SUMIF 

Câu 58: Trong bảng tính Excel, hàm VLOOKUP, nếu không tìm thấy giá trị cần tìm 

thì hàm sẽ trả về giá trị 

a) N/A  b) Null   c) FALSE  d) TRUE 

Câu 59: Trong bảng tính Excel, khối ô (vùng) là tập hợp nhiều ô kế cận tạo thành 

hình chữ nhật. Địa chỉ khối ô được thể hiện như câu nào sau đây là đúng? 

a) B1...H15  b) B1:H15  c) B1-H15  d) B1..H15 

Câu 60: Trong bảng tính Excel, nếu trong một ô tính có các kí hiệu #####, điều đó 

có nghĩa là: 

a) Chương trình bảng tính bị nhiễm virus 

b) Công thức nhập sai và Excel thông báo lỗi 

c) Hàng chứa ô đó có độ cao quá thấp nên không hiển thị hết chữ số 

d) Cột chứa ô đó có độ rộng quá hẹp nên không hiển thị hết chữ số 

Câu 61: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức 

=SQRT(A2) thì nhận được kết quả: 

a) 0   b) 5  c) #VALUE!  d) #NAME! 

Câu 62: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dãy ký tự "TINHOC" ;  

Tại ô B2 gõ vào công thức = VALUE(A2) thì nhận được kết quả: 

a) Tinhoc  b) VALUE!  c) TINHOC  d) 6 

Câu 63: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin hoc van 

phong" ;  

Tại ô B2 gõ vào công thức =PROPER(A2) thì nhận được kết quả: 

a) Tin hoc van phong   b) tin hoc van phong  

c) TIN HOC VAN PHONG  d) Tin Hoc Van Phong 

Câu 64: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn dữ liệu là dãy kí tự "Tin học văn 

phòng";  

Tại ô B2 gõ vào công thức =LOWER(A2) thì nhận được kết quả? 

a) TIN HỌC VĂN PHÒNG  b) Tin học văn phòng 

c) tin học văn phòng   d) Tin Học Văn Phòng 

Câu 65: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị chuỗi "Tin học";  

Ô B2 có giá trị số 2008. Tại ô C2 gõ vào công thức =A2+B2 thì nhận được kết quả: 

a) VALUE!  b) Tin học  c) 2008  d) Tin hoc2008 

Câu 66: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có sẵn giá trị số không (0);  

Tại ô B2 gõ vào công thức =5/A2 thì nhận được kết quả: 

a) 5   b) 0  c) DIV/0!  d) #VALUE! 

Câu 67: Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mod(25,5) cho kết quả nào? 



a) 0  b) 6  c) 4  d) 3 

Câu 68: Trong bảng tính MS Excel 2010, công thức =Mod(26,7) cho kết quả: 

a) 5  b) 6  c) 4  d) 3   

Câu 69: Trong bảng tính MS Excel 2010, để ẩn cột, ta thực hiện: 

a) Thẻ Home - Cells - Format - Hide&Unhide - Hide Columns 

b) Thẻ Data - Cells - Format - Hide&Unhide - Hide Columns 

c) Thẻ Fomulas - Cells - Format - Hide&Unhide - Hide Columns 

d) Thẻ View - Cells - Format - Hide&Unhide - Hide Columns. 

Câu 70: Trong bảng tính MS Excel 2010, để chèn chữ mỹ thuật, ta thực hiện: 

a) Thẻ Fumulas – Picture  b) Thẻ Data - Picture 

c) Thẻ Insert - Word Art  d) Thẻ Review - Picture 

Câu 71: Trong bảng tính MS Excel 2010, để chèn hình ảnh, ta thực hiện: 

a) Thẻ Fomulas – Picture  b) Thẻ Data - Picture 

c) Thẻ Insert – Picture  d) Thẻ Review - Picture 

Câu 72: Trong bảng tính MS Excel 2010, để cố định hàng hoặc cột trong bảng tính,  

ta đánh dấu hàng hoặc cột, rồi chọn: 

a) Thẻ View - Freeze Panes   b) Thẻ Review - Freeze Panes mited 

c) Thẻ Page Layout - Freeze Panes  d) Thẻ Home - Freeze Panes 

Câu 73: Trong bảng tính MS Excel 2010, để gom 2 ô thành 1 ô, ta thực hiện thế 

nào? 

a) Thẻ Home - Merge & center  b) Thẻ Home - Format as table 

c) Thẻ Home - Wrap text   d) Thẻ Home - Conditional formatting 

Câu 74: Trong bảng tính MS Excel 2010, để tách dữ liệu trong một ô thành hai hoặc 

nhiều ô, ta thực hiện: 

a) Thẻ Data - Text to Columns – Delimited  b) Thẻ Insert - Text to Columns - 

Delimited 

c) Thẻ Home - Text to Columns – Delimited d) Thẻ Fomulas - Text to Columns - 

Delimited. 

Câu 75: Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối cột, tương 

đối dòng: 

a) B$1$$10$D  b) B$1  c) $B1:$D10  d) $B$1:$D$10 

Câu 76: Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối: 

a) B$1: D$10  b) $B1:$D10  c) $B$1:$D$10  d) B$1$:D$10$ 

Câu 77: Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyết đối? 

a) B$1$$10$D b) B$1  c) $B1:$D10  d) $B$1:$D$10 

Câu 78: Trong Excel 2010, giá trị trả về của công thức =LEN("TTTH DH KHTN 

TPHCM") là: 

a) 15   b) 16  c) 17   d) 18 

Câu 79: Trong Excel 2010, ô A1 chứa giá trị 15, B1 chứa giá trị 0. Tại D1 ta lập công 

thức 

 = A1/B1 thì nhận được kết quả: 

a) 0  b) DIV/0 !  c) #VALUE!  d) 15 



Câu 80: Trong Excel 2010, ô A1 chứa nội dung “TTTH ĐHKHTN”.  

Khi thực hiện công thức = LEN(A1) thì giá trị trả về là giá trị: 

a) 6  b) 11  c) 5  d) 0 

Câu 81: Trong Excel 2010, tổ hợp phím nào thực hiện việc tạo mới một bảng tính: 

a) Shift + Ctrl + N  b) Ctrl + N  c) Ctrl + A  d) Ctrl + O 

Câu 82: Trong Excel 2010, để lưu tập tin đang mở dưới một tên khác, ta chọn: 

a) File - Save As  b) File – Save  c) File – New  d) Edit - 

Replace 

Câu 83: Trong Excel cho các giá trị như sau: ô A4 = 4, ô A2 = 5, ô A3 = 6, ô A7 = 7  

tại vị trí ô B2 lập công thức B2 = Sum(A4,A2,Count(A3,A4)) cho biết kết quả ô B2 

sau khi Enter: 

a) 10  b) 9  c) 11  d) Lỗi 

Câu 84: Trong Excel công thức =COUNTA(10,"C",15) cho kết quả là: 

a) Báo lỗi  b) 1  c) 2  d) 3 

Câu 85: Trong Excel khi viết sai tên hàm sẽ xuất hiện: 

a) #N/A!  b) #DIV/0!  c) #VALUE!  d) #NAME? 

Câu 86: Trong Excel ta gõ công thức tại ô B1 là: =AVERAGE(3,4,5,6) thì nhận được 

kết quả: 

a) 3   b) 6   c) 18   d) 4.5 

Câu 87: Trong Excel ta gõ công thức tại ô B1 là: =MAX(12,3,9,15,8) thì nhận ðýợc 

kết quả: 

a) 15   b) 3   c) 20   d) 5 

Câu 88: Trong Excel ta gõ công thức tại ô B1 là: =MOD(20,3) thì nhận được kết 

quả: 

a) 2   b) 1   c) 0   d) 20 

Câu 89: Trong Excel tại ô $A$4 (A4) dấu $ có ý nghĩa: 

a) Cố định ô A4    b) Định dạng ô A4 

c) Được quyền chỉnh sửa ô A4  d) Không được xóa ô A4 

Câu 90: Trong Excel tại ô A1 = 5. Hãy cho biết kết quả công thức tại ô B1=A1/0 

a) 5   b) 10   c) DIV/0  d) #Value! 

Câu 91: Trong Excel tại ô A1 chứa chuỗi TINHOC. Ta gõ công thức tại ô B1 là:  

=LEFT(A1,3) thì nhận được kết quả: 

a) !INH  b) TIN   c) HOC  d) NHO 

Câu 92: Trong Excel tại ô A1 chứa chuỗi TINHOC. Ta gõ công thức tại ô B1 là:  

=MID(A1,2,3) thì nhận được kết quả: 

a) INH  b) TIN   c) HOC  d) NHO 

Câu 93: Trong Excel tại ô A1 chứa chuỗi TINHOC. Ta gõ công thức tại ô B1 là:  

=RIGHT(A1,3) thì nhận được kết quả: 

a) INH  b) TIN   c) HOC  d) NHO 

Câu 94: Trong Excel để cài đặt Font chữ mặc định Excel 2010 ta sử dụng: 

a) File - Options - General - Chọn Font chữ cần cài đặt 

b) Home - Excel Options - Popular- Chọn Font chữ cần cài đặt 



c) File - Options - Display - Chọn Font chữ cần cài đặt 

d) Home - Format Font - Protection - Chọn Font chữ cần cài đặt 

Câu 95: Trong Excel để rút trích dữ liệu ta vào chức năng: 

a) Data - Sort & Filter – Advanced   b) Data - Sort & Filter - Filter 

c) Data - Data tools - Data validation  d) Data - Data tools - Consolidate 

Câu 96: Trong Excel để xóa dữ liệu trong một ô, ta chọn ô cần xóa và thực hiện thao 

tác : 

a) Edit /Clear / Contents Del   b) Edit / Clear / All 

c) Nhấn phím Insert    d) Nhấn phím Delete 

Câu 97: Trong Excel, các ô có chứa giá trị lần lượt : A1=”X”, A2=”01”, 

A3=”02”,A4=”03”.  

Hãy cho biết kết quả công thức tại ô B1=AVERAGE(A2:A4) 

a) 6   b) 4   c) 9   d) DIV/0! 

Câu 98: Trong Excel, giá trị trả về của công thức =LEN("TRUNG TAM TIN 

HOC") là: 

a) 15   b) 16   c) 17   d) 18 

Câu 99: Trong Excel, ô A1 chứa giá trị 8, công thức =IF(A1>=5, "TB", IF(A1>=7, 

"Khá", IF(A1>=8, "Giỏi", "Xuất sắc"))) trả về kết quả bao nhiêu? 

a) Khá  b) Giỏi   c) Xuất sắc  d) TB 

Câu 100: Trong Excel, ô A1 chứa giá trị ngày tháng năm: 22/05/2016. Khi thực hiện 

công thức = Day(A1) thì giá trị trả về là giá trị nào: 

a) 5   b) #VALUE!  c) #NAME?  d) 22 

Câu 101: Trong Excel, tại ô A2 có giá trị là số 10 ; ô B2 có giá trị là số c) Tại ô C2 gõ 

công thức =MOD(A2,B2) thì nhận được kết quả : 

a) 10   b) 3   c) #Value  d) 1 

Câu 102: Trong Excel, để chuyển con trỏ về ô đầu tiên (ô A1) của bảng tính bạn sử 

dụng tổ hợp phím: 

a) Shift + Home b) Alt + Home  c) Ctrl + Home d) Shift + Ctrl + 

Home 

Câu 103: Trong Excel, để lưu tập tin đang mở với một tên mới hoặc một nơi khác, 

ta chọn: 

a) File - Save As  b) File – Save  c) File – New  d) Edit - 

Replace 

Câu 104: Trong Excel, để mở một tập tin Excel đã có, ta sử dụng tổ hợp phím: 

a) Ctrl + O  b) Ctrl + F  c) Alt + F  d) Alt + O 

Câu 105: Trong Excel, để tạo đồ thị ta vào: 

a) Insert - Charts - chọn mẫu đồ thị cần tạo.  b) Insert - Illustration - Chart 

c) Insert - Text – Chart    d) Insert - Pages - Chart 

Câu 106: Trong Excel, để định dạng chữ đậm cho dữ liệu, ta dùng tổ hợp phím: 

a) Ctrl + A  b) Ctrl + B  c) Ctrl + C  d) Ctrl + D 



Câu 107: Trong khi làm việc với Excel, để nhập vào công thức tính toán cho một ô, 

trước hết ta phải gõ: 

a) Dấu chấm hỏi (?)  b) Dấu bằng =  c) ()  d) Dấu hai chấm (: ) 

Câu 108: Trong MS Excel 2010 để đổi tên 1 sheet ta thực hiện thế nào? 

a) Nhấn F2  b) Click chuột phải vào sheet cần đổi tên - Chọn Rename - Gõ tên 

mới vào 

c) Gõ tên mới vào  d) Click trái vào Sheet chọn Rename. 

Câu 109: Trong MS Excel 2010, công thức nào sau đây là đúng? 

a) VLOOKUP(A2,$A$5,$D$8,3,0)   b) 

VLOOKUP(A2,$A$10:$D$15,3,0) 

c) VLOOKUP(A2,A3,$A$10:$D$15,3,)  d) VLOOKUP(A2,$A$5:$D$8,3,2,0) 

Câu 110: Trong MS Excel 2010, giá trị trả về công thức =LEN(“ĐH KHTN”) là bao 

nhiêu? 

a) 7  b) 6  c) 5  d) 4 

Câu 111: Trong MS Excel 2010, hàm Today() trả về: 

a) Số ngày tromg tháng   b) Số tháng trong năm 

c) Ngày hiện hành của hệ thống  d) Số giờ trong ngày 

Câu 112: Trong MS Excel 2010, khi nhập liệu thì giá trị nào sau đây được hiểu là dữ 

liệu dạng chuỗi: 

a) 123   b) -123   c) 2000  d) 20/20/1990 

Câu 113: Trong MS Excel 2010, tổ hợp phím nào được dùng để lưu file: 

a) Ctrl + O  b) Ctrl + P  c) Ctrl + S  d) Ctrl + N 

Câu 114: Trong MS Excelm 2010, khi nhập liệu thì giá trị nào sau đây được hiểu là 

dữ liệu dạng chuỗi: 

a) 0001  b) -123   c) 2000  d) 20/20/1990 

Câu 115: Trong ô D1 có công thức =A1+B1 vậy khi sao chép công thức này đến ô E3 

thì công thức sẽ là 

a) B3+D3  b) B2+C2  c) B4+C4  d) B3+C3 

Câu 117: Để chọn toàn bộ các ô trên bảng tính bằng tổ hợp phím bạn chọn: 

a) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + A   b) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + All 

c) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + Alt +Space  d) Nhấn tổ hợp phím Ctrl + S 

Câu 118: Để lưu một sổ bảng tính đang mở dưới một tên khác, bạn vào thực đơn 

lệnh File, chọn lệnh:  

a) Open  b) Save  c) Save As  d) Send To 
 


