
BÀI TẬP VỀ ĐỊNH DẠNG VÀ SỬ DỤNG HÀM TRONG EXCEL 

Bài 1: Cho bảng dữ liệu dưới đây 

 

a) Căn cứ vào ký tự đầu tiên của CHỨNG TỪ để phân bổ số lượng vào các cột SỐ 

LƯỢNG của XĂNG, GASOIL và DẦU LỬA. 

• Nếu ký tự đầu của chứng từ là X thì số lượng được phân bổ vào cột XĂNG 

• Nếu ký tự đầu của chứng từ là G thì số lượng được phân bổ vào cột GASOIL 

• Nếu ký tự đầu của chứng từ là L thì số lượng được phân bổ vào cột DẦU LỬA 

b) Tính thành tiền cho mỗi cột = SỐ LƯỢNG *ĐƠN GIÁ, trong đó ĐƠN GIÁ dựa vào 

bảng giá, có 2 loại giá: giá cung cấp (CC) và giá kinh doanh (KD); nếu ký tự phải của 

chứng từ là C thì lấy giá cung cấp, ngược lại lấy giá kinh doanh. 

c) Tính tổng và bình quân ngày (Tổng cộng/30) cho mỗi cột. 



Bài 2: Cho bảng dữ liệu dưới đây 

 

a) Tính số ngày thuê = NGÀY TRẢ - NGÀY THUÊ. 

b) Tính số tuần, số ngày lẻ (dùng hàm INT, MOD). 

c) Tính tổng số ngày thuê, tổng số tuần, tổng số ngày lẻ (dùng chức năng AutoSum). 

Bài 3: Cho bảng dữ liệu dưới đây 

 



Yêu cầu: Dựa vào Bảng danh mục “Bảng mã ngạch và phụ cấp” hãy dùng hàm 

VLOOKUP để điền dữ liệu vào 2 cột Tên ngạch và Thực lĩnh. 

Trong đó: Thực lĩnh = Lương cơ bản + (Phụ cấp * Lương cơ bản) 

Bài 4: Hàm dò tìm (VLOOKUP), chức năng rút trích dữ liệu 

 

a) Dựa vào mã hàng và bảng tra dữ liệu, điền số liệu cho các cột: Tên hàng, giá nhập, 

SL nhập (số lượng nhập), SL xuất (số lượng xuất). 

b) Tính thành tiền nhập dựa vào giá nhập và số lượng nhập. 

c) Tính giá xuất dựa vào mã hàng: nếu mã hàng có ký tự thứ 4(tính từ bên trái) là A 

thì giá xuất = giá nhập + 15, nếu là B thì giá xuất = giá nhập + 12, còn lại giá xuất = giá 

nhập + 10. 

d) Tính tiền xuất dựa vào giá xuất và số lượng xuất, định dạng đơn vị tiền tệ là USD. 

e) Tính tổng cộng cho mỗi cột. 

f) Trích ra danh sách các mặt hàng có tiền xuất >= 20000. 



g) Chèn thêm cột Ghi chú ở cuối. Điền thông tin cho cột ghi chú như sau: nếu SL nhập 

– SL xuất >=60 thì ghi “Bán chậm”, nếu SL nhập – SL xuất >=30 thì ghi “Bán được”, 

còn lại ghi “Bán chạy”. 

Bài 5: Hàm dò tìm (HLOOKUP), chức năng rút trích dữ liệu, các hàm thống kê  

Cho bảng dữ liệu dưới đây 

 

a) Số ngày = ngày đi – ngày đến, nếu ngày đi trùng với ngày đến thì tính 1 ngày. 

b) Giá phòng dựa vào loại phòng và bảng đơn giá phòng, nếu phòng có 1 người thuê 

thì lấy giá 1, nếu có từ 2 người trở lên thì giá 2. 

c) Giá phụ thu dựa vào loại phòng và bảng giá phụ thu. 

d) Tiền phòng = số ngày *(giá phòng + giá phụ thu), nhưng nếu khách thuê phòng 

trên 10 ngày thì được giảm 10% giá phụ thu. 

e) Thực hiện bảng thống kê tổng tiền theo từng loại phòng. 

f) Trích ra danh sách khách thuê phòng loại A. 

g) Trích ra danh sách khách thuê phòng loại B và có số người > 2. 


