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BÀI 1: LÀM QUEN POWERPOINT 2013 

1. Giao diện khởi động 

 

- Khung Recent: chứa các bài trình chiếu đã mở gần đây 

- Nhấp chọn mẫu trống hoàn toàn Blank Presentation hoặc 1 mẫu được thiết kế sẵn, khi 

thiết kế chúng ta cũng có thể chọn lại mẫu khác dễ dàng (hoặc sử dụng chức năng tìm 

online ‘Search for online templates and themes’ sẽ có hàng ngàn mẫu rất đẹp). 

2. Giao diện làm việc 

 

- Toàn bộ thanh phía trên chứa các công cụ hiển thị để chúng ta làm việc gọi là thanh Ribbon, trên 

thanh này có nhiều Tab (như File, Home, Insert, Design, Transitions,…), mỗi Tab gồm nhiều công 
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cụ (lệnh) được chia thành các nhóm chứa theo từng ngăn cho tiện lợi. Khi muốn mở hộp thoại tùy 

chỉnh của nhóm đó ta nhấp  bên cạnh tên nhóm 

 

- Phía dưới thanh Ribbon có 2 khung làm việc: khung bên trái là để quản lí chung tổng quan các 

slide, khung bên phải thể hiện của từng slide được chọn để ta thực hiện thiết kế nội dung các slide. 

- Phía dưới cùng là thanh trạng thái chứa một số chức năng cần thiết như chế độ xem, trình chiếu, 

thu nhỏ và phóng to theo tỉ lệ,… 

 

 Customize Quick Access Toolbar 

Check để chọn các chức năng thường dùng nhằm thao tác nhanh hơn, có thể chọn More 

Commands…để chọn thêm các chức năng khác (chọn rồi nhấp Add). 

 

 Chốt hiển thị các tab (Ribbon) 

Có 3 chế độ hiển thị: 
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- Auto-hide Ribbon: ẩn thanh Ribbon đi để mở rộng không gian thiết kế slide, khi cần sử 

dụng thanh Ribbon thì click lên vùng thanh chứa nút 3 chấm (…) bên cạnh nút lệnh chọn 

chế độ 

- Show Tabs: chỉ hiển thị tên các Tab, khi cần sử dụng tab nào thì click vào (phím tắt: Ctrl 

+ F1) 

- Shows Tabs and Commands: chế độ bình thường 

3. Các thiết lập cơ bản: File \ Options 

Khi vừa sử dụng Powerpoint lần đầu ta cần thiết lập các chức năng cơ bản để dễ sử dụng, 

có các mục sau: General, Proofing, Save, Language, Advanced, Trust Center,… 

 Ví dụ: Mục Proofing 
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- Sử dụng chức năng gõ tắt AutoCorrect Options… 

- Bỏ dấu check ở 2 ô kiểm tra lỗi chính tả và ngữ pháp: Check Spelling as you type, Check 

grammar with spelling 

4. Các tab trên thanh giao diện Ribbon 

Một số tab thường dùng 

 Home: định dạng font chữ, vẽ hình,… 

 

 Insert: chèn các đối tượng 

 

 Design: thiết kế slide 

 

 Transitions: thiết lập hiệu ứng cho từng slide 

 

 Animations: thiết lập hiệu ứng cho các đối tượng trên từng slide 

 

 Slide show: thiết lập trình chiếu 

 

 View: chế độ xem, thu phóng, slide Master, thems,… 
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 Tùy theo từng đối tượng trong slide khi ta chọn sẽ xuất hiện một tab định dạng (tab 

Format) mới để ta thao tác dễ dàng trên đối tượng đó. 

 

Lưu ý: một tiện lợi của powerpoint 2013 là chỉ cần đưa chuột vào lệnh thì lập tức lệnh đó 

sẽ được preview cho chúng ta xem, điều này rất thuận tiện trong mọi thiết kế. 

5. Một số thao tác cơ bản 

- Tạo file mới: File \ New (hoặc nhấn Ctrl + N) 

- Mở file: mở trực tiếp hoặc File\ Open (phím tắt Ctrl + O) 

- Tạo slide mới: chọn slide trước vị trí cần tạo rồi nhấn enter (phím tắt Ctrl + M) 

- Lưu file: File\ Save (phím tắt Ctrl + S) hoặc nhấn nút lệnh lưu 

- Lưu file với tên khác: File \ Save As 

- F5: bắt đầu trình chiếu từ slide đầu tiên 

- Shift + F5: trình chiết từ slide hiện hành 

- Số trang + enter: chuyển đến slide theo số trang khi trình chiếu 

- Phím B/W: chuyển màu đen/ trắng, nhấn lại phím này để trở về bình thường 

- Ctrl + P: lấy cây bút màu ra vẽ 

- E: xóa đường vẽ 

- Home: chuyển về slide đầu tiên 

- End: chuyển đến slide cuối cùng 

- Esc: cất cây bút màu đi (nếu đang sử dụng)/ kết thúc trình chiếu 

- Xuất file ra các tập tin khác: File\ Export (xuất ra file *.pdf, video,…) 
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BÀI 2: THIẾT KẾ NỘI DUNG VÀ TẠO NỀN CHO TRÌNH CHIẾU 

Việc đầu tiên khi tạo bài thuyết trình là thiết kế giao diện các slide trình chiếu. Ngay từ khi 

mở PowerPoint 2013 ta đã được cung cấp sẵn nhiều mẫu thiết kế đẹp để ta chọn sử dụng. 

Ở đây, chúng ta sẽ xét đến việc tự thiết kế giao diện cho các slide trong trình chiếu, ta bắt 

đầu bằng một trang trình chiếu trắng (Blank Presentation) 

1. Thiết kế slide từ tab Design 

 

- Ở đây ta có thể chọn 1 mẫu có sẵn ở nhóm Themes, sau đó chọn các tùy biến của mẫu đó 

tại nhóm Variants. Nếu không muốn thì ta có thể sử dụng trang trắng để tự thiết kế lấy 

- Thiết lập chế độ Slide Size: thiết lập này là rất quan trọng, ở đây ta có 2 chế độ 

 

+ Standard(4:3): hầu hết các trình chiếu điều thiết lập ở chế độ này, chế độ này dành cho 

các máy chiếu thông thường. Ta thường chọn chế độ này nhiều nhất 

+ Widescreen (16:9): chế độ dành cho các máy chiếu HD đời mới hoặc màn hình ti vi chất 

lượng HD 

- Thiết kế nền Slide bằng chức năng Format Background: 
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- Chọn Apply to All: để áp dụng thiết kế này cho tất cả các slide 

- Reset Background: trở về dạng ban đầu của mẫu thiết kế trước khi thiết lập background 

Tuy nhiên, để trình chiếu được chuyên nghiệp và dễ dàng hơn ta nên tạo nền cho trình 

chiếu từ Slide Master. 

2. Tạo nền cho trình chiếu từ Slide Master (cách thiết lập Slide Master) 

- Vào tab View\ chọn Slide Master\ xuất hiện tab Slide Master để ta thiết kế: chọn chế độ 

Slide Size. Sau đó chọn slide đầu tiên, xóa bỏ mọi định dạng và bắt đầu tự thiết kế. Thông 

thường ta thường thiết kế như sau: 
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 Ở thiết kế trên, ta dùng lệnh Shapes để vẽ các hình chữ nhật sau đó nhấp chọn đối 

tượng đã vẽ để xuất hiện tab Format nhằm thiết kế đối tượng hình vẽ này. Các hình 

chữ nhật ở đây tôi chọn màu thích hợp ở mục Shape Fill, mục Shape Outline nên 

chọn No Outline để bỏ đường viền cho các hình vẽ chữ nhật mượt mà hơn. 

 Có thể căn chỉnh vị trí các hình vẽ shape bằng cách chọn lệnh Align trong tab 

Format của thiết kế đối tượng 

- Thiết kế slide xong chọn Close Master View (lệnh này trong tab Slide Master). 

 

Để tạo slide mới sử dụng mẫu vừa thiết kế, chọn vị trí cần chèm\ vào New Slide \ chọn 

mẫu vừa thiết kế 
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Có thể thiết kế thêm nhiều mẫu nền để sử dụng bằng cách tiếp tục vào View\ Slide Master\ 

chọn các slide tiếp theo để thiết kế, xong chọn Close Master View. Ví dụ:  
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BÀI 3: CHÈN VÀ XỬ LÝ HÌNH ẢNH 

 

1. Chèn hình ảnh từ máy tính (Insert \ Pictures) 

Vào tab Insert\ Pictures…\ chọn tới thư mục chứa hình ảnh\ chọn hình ảnh và nhấn Insert 

2. Chèn hình ảnh từ Internet và mạng xã hội,… 

Từ office 2013 không còn sử dụng các hình ảnh clip Art đã lỗi thời nữa mà thay  bằng chức 

năng chèn hình ảnh từ Internet thông qua dịch vụ tìm kiếm của Bing, gõ từ cần tìm sau đó 

chọn các hình ảnh cần chèn, nhấn Insert thì lập tức các hình ảnh đã chọn sẽ được chèn vào 

slide. Có thể chọn các tiêu chuẩn tìm kiếm thích hợp (size, type, color,…). 

 

Ngoài ra, người dùng có thể chèn hình ảnh từ Facebook, One Drive,… 

 

3. Chức năng Screenshot 

- Cho phép chụp hình lại các cửa sổ đang mở trên máy và chèn thành 1 hình ảnh trong 

slide. Hình ảnh thu nhỏ của các cửa sổ đang mở hiện ra để người dùng dễ dàng lựa chọn 

cho đúng 
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- Screen Clipping: cho phép cắt cúp 1 phần hình ảnh từ cửa sổ ngay sau tệp powerpoint 

đang làm việc và chèn ngay vào slide 

 

và ta được kết quả 
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4. Tạo nhanh album ảnh với chức năng Photo Album 

Insert \ Photo Album\ New photo Album… 

 

- Chọn File/Disk… sau đó chọn đường dẫn đến thư mục hình ảnh, chọn các ảnh cần tạo 

album (hoặc Ctrl + A chọn tất cả)  Insert 
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- Check các hình cần đưa vào album, chọn các mục trong album Layout cho phù hợp ( 

Picture layout, Frame shape, theme (tệp có dạng *.thmx))  chọn Create 

 

Sau thao tác trên ta sẽ được một album trên 1 file mới, ta sẽ chỉnh sửa, tạo hiệu ứng và lưu 

lại. Chúng ta có thể chỉnh sửa album qua chức năng tab Insert\ Photo Album\ Edit Photo 

Album…\ chỉnh sửa xong chọn Update. 

 

5. Xử lí hình ảnh đã chèn  

Từ office 2013 trở đi, chức năng chỉnh sửa hình ảnh đã được xây dựng để xử lí hình ảnh 

chèn vào một cách chuyên nghiệp mà các bộ office trước không bao giờ có được. 

Chọn vào hình ảnh đã được chèn vào slide ta thấy trên Ribbon xuất hiện thêm tab Format 

để định dạng đối tượng chèn vào, chọn vào tab Format đó để tiến hành làm việc với hình 

ảnh. 

 

 

- Remove Background: lọc bỏ hình nền, tuy nhiên để lọc bỏ được nền theo ý thì còn tùy 

thuộc vào kênh màu của hình ảnh, do đó những hình ảnh có nền và hình tương phản sẽ lọc 

bỏ nền tốt hơn. Nên kéo chọn phạm vi lọc cho phù hợp, thực hiện xong nhấn Keep Changes 
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và dưới đây là hình ảnh đã được remove background 
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- Chọn các hiệu ứng cho hình ảnh 

 Corrections: các hiệu ứng về độ sáng của ảnh 

 

 Color: các hiệu ứng về màu sắc của hình ảnh 

 

 Artistic Effects: các hiệu ứng mỹ thuật khác 
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 Picture Styles: kiểu dáng cho hình ảnh 

 

 Picture Effects: thêm rất nhiều các nhóm hiệu ứng đa dạng 

 

- Change Picture: thay đổi hình ảnh đang chọn bởi 1 hình khác 

- Reset Picture: có 2 dạng reset 

 

 Dùng để khôi phục lại trạng thái hình ảnh lúc ban đầu (chưa chỉnh sửa gì) mà không cần 

phải bấm rất nhiều lần phím Ctrl + Z ( tuy nhiên có trường hợp sau khi cắt cúp ảnh thì vẫn 

phải sử dụng Ctrl + Z để quay về trạng thái trước lúc crop).  

- Picture Border: tùy chỉnh đường viền cho ảnh 
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- Picture Layout: kiểu bố trí cho hình ảnh 

 

- Align: chọn vị trí căn chỉnh cho hình ảnh 

 

- Rotate: xoay ảnh 

Ở đây có 2 chức năng rất đáng chú ý là xoay lật ảnh (Flip Vertical) và xoay ngược đảo 

chiều (Flip Horizontal). Bên dưới là minh họa về Flip horizontal 
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- Height và Width: tăng/ giảm đồng thời kích cở ảnh 

 

Có thể điều chỉnh kích thước trực tiếp trên ảnh nhưng khi kéo kích thước ta nên nhấn giữ 

phím Shift để giữ nguyên khuôn dạng ảnh (giữ nguyên tỉ lệ chiều cao và chiều rộng) 

- Cắt cúp ảnh (Crop): có nhiều dạng cắt cúp, để thực thi cắt nhấn biểu tượng crop  

 Crop: cắt cúp theo tỉ lệ tùy ý ta kéo chọn 

 

 Crop to shape: cắt cúp theo hình vẽ có sẵn 

  

 Aspect Ratio : cắt cúp theo tỉ lệ có sẵn 
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BÀI 4: VẼ HÌNH VÀ SỬ DỤNG TEXT TRONG POWERPOINT 2013 

I. Vẽ và định dạng hình ảnh 

- Vào tab Insert\ chọn Shapes, sau đó chọn hình thích hợp để vẽ. Lưu ý: để vẽ hình vuông, 

chọn shape hình chữ nhật và khi vẽ nhấn thêm phím shift, để vẽ hình tròn chọn shape hình 

elip và khi vẽ nhấn thêm phím shift. 

- Xuất hiện một tab mới FORMAT (drawing tools) trên thanh Ribbon. Sử dụng các lệnh 

trong tab này để định dạng lại hình đã vẽ. 

 

1. Nhóm Insert Shapes 

a. Vẽ nhanh 1 shape mới  

b. Mục Edit Shape  

 

- Change shape: thay đổi hình đang chọn bằng 1 shape khác 

- Edit Points: Hiện các điểm trên hình vẽ để sửa lại hình ảnh bằng 2 véc tơ tại từng điểm. 

Có thể thêm 1 điểm mới bất kì bằng cách nháy đúp chuột vào đường biên. Nhờ vậy, ta có 

thể vẽ được nhiều hình vẽ theo ý muốn và rất linh hoạt. 
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- Lệnh  dùng để vẽ một hộp chữ mới. 

2. Nhóm Shape Styles: chọn kiểu nghệ thuật cho shape, tô màu (Shape Fill), đường viền 

(Shape Outline) và rất nhiều hiệu ứng đẹp mắt Shape Effects. 

 

Có thể mở hộp thoại Format Shape bằng cách nháy nút  ở dưới góc phải. 
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a) Kiểu nghệ thuật (Art styles) 

 

 

b. Lệnh Shape Fill: tô màu cho hình vẽ 

 

- No Fill: không màu nền 

- More Fill Colors…: chọn nhiều màu hơn 

- Eyedropper: chọn màu ở một điểm bất kì trong slide 

- Gradient: màu chuyển sắc 

- Texture: hiệu ứng nền đặc sắc 
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c. Mục Shape Outline: đường viền cho hình vẽ 

 

d. Mục Shape Effect: hiệu ứng cho hình vẽ 
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3. Nhóm WordArt Styles: tạo hiệu ứng nghệ thuật cho chữ 

 

(Tương tự việc chọn kiểu cho hình vẽ) 

4. Nhóm Arrage và Size: hiệu chỉnh thứ tự (order) cho các hình, canh chỉnh (align) và xoay 

(Rotate) và thay đổi kích cỡ hình vẽ (size). 

 

- Mục Selection Pane: chọn bất cứ hình nào đang vẽ 

 

II. Sử dụng và định dạng Text 

- Vào Insert\ Textbox hoặc WordArt, cở chữ khi trình chiếu phải từ 24 trở lên. 

- Tab Format giống với định dạng hình vẽ, chú ý mục WordArt styles 
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BÀI 5: THIẾT LẬP HIỆU ỨNG CHUYỂN SLIDE VÀ HIỆU ỨNG CHO CÁC ĐỐI 

TƯỢNG TRONG SLIDE 

I. Thiết lập hiệu ứng chuyển Slide: tab TRANSITIONS 

- Đầu tiên nên vào Design\ chọn Slide Size cho hợp lý (Standard (4:3) hoặc Widescreen 

(16:9)) 

- Tạo các Slide Master cần thiết cho bài thiết trình 

- Chọn hiệu ứng chuyển trang áp dụng cho Slide đang chọn bằng cách vào tab Transitions. 

Có rất nhiều hiệu ứng đẹp và ấn tượng 

 

- Tùy chỉnh thêm cho hiệu ứng: Effect Option (tương ứng tùy theo hiệu ứng), nhóm 

Timing (chỉnh âm thanh, thời gian, chế độ click chuột hay không, phạm vi áp dụng hiệu 

ứng,…) 
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II. Hiệu ứng cho các đối tượng trong slide: chọn tab ANIMATIONS 

 

1) Có 4 nhóm hiệu ứng: 

- Nhóm hiệu ứng bay vào (Entrance) 

- Nhóm hiệu ứng làm nổi bật nội dung (Emphasis) 

- Nhóm hiệu ứng bay ra (Exit) 

- Nhóm hiệu ứng chạy theo đường Path (Motion Paths) 

 

- Để hiện được đầy đủ các hiệu ứng của từng nhóm ta nhấp vào các mục More….. phía 

dưới, ví dụ: More Entrance Effects… 
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2) Bật khung kiểm soát hiệu ứng: nhấp vào  

 

3) Hiệu chỉnh hiệu ứng  

- Chọn hiệu ứng cần hiệu chỉnh trong khung Animation Pane 

- Chọn mục Effect Options: tùy loại hiệu ứng mà sẽ có các tùy chỉnh khác nhau (hướng 

bay, màu sắc,..). 
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4) Nhóm lệnh Advanced Animation 

 

- Add Animation: dùng để thêm hiệu ứng cho đối tượng 

- Animation Pane: bật khung kiểm soát hiệu ứng trên slide 

- Trigger: chọn 1 hiệu ứng cần đặt Trigger  chọn 1 đối tượng mà khi click vào đối tượng 

đó trên slide thì hiệu ứng sẽ thực thi. 

- Animation Painter: sao chép hiệu ứng của một đối tượng nào đó cho các đối tượng khác 

(đầu tiên chọn đối tượng chứa hiệu ứng cần sao chép, nháy vào nút lệnh Animation Painter 

nếu muốn sao chép 1 lần hoặc nháy đúp nếu muốn sao chép nhiều lần cho nhiều đối tượng, 

sau cùng chọn đối tượng cần đặt hiệu ứng đã sao chép, không sao chép hiệu ứng nữa nhấn 

ESC). 

5) Nhóm lệnh Timing 

 

- Start: thời điểm bắt đầu chạy hiệu ứng (On click: khi click chuột, With Previous: chạy 

cùng một lượt với hiệu ứng trước đó, After Previous: chạy sau khi hiệu ứng trước thực 
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hiện xong). 

- Duration: tốc độ chạy của hiệu ứng, tính bằng giây (ví dụ: 20:00 tương ứng 20s) 

- Delay: thời gian dừng trước khi chạy hiệu ứng, tính bằng giây (ví dụ: 03:00 tương ứng 3s) 

6) Tùy chỉnh thêm cho hiệu ứng trong khung Animation Pane 

 

- Play All: chạy thử tất cả hiệu ứng trên slide, Play From: chạy thử từ hiệu ứng đang chọn. 

- Chọn mục Effect Options… 

 



 

Tài liệu thực hành tin học  Microsoft Powerpoint 2013 

 

        Biên soạn: Nguyễn Thành Phương – GV trường THPT Nguyễn Thị Định 

 
29 

Chú ý mục 2 mục: Animate text (All at once: chạy hiệu ứng với tất cả dòng chữ 1 lượt, By 

word: chạy hiệu ứng với từng từ, By letter: chạy hiệu ứng lần lượt từng kí tự), Sound: âm 

thanh khi chạy hiệu ứng (thường là file *.vav). 

 

Chú ý mục Repeat: số lần lặp lại hiệu ứng (Until Next click: lặp lại cho đến khi click chuột 

thì dùng, Until End of Slide: lặp lại hiệu ứng cho đến khi kết thúc Slide). 
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BÀI 6: CHÈN VIDEO VÀ AUDIO VÀO POWERPOINT 

BÀI 7: THIẾT LẬP 4 LOẠI LIÊN KẾT (HYPERLINK) 

BÀI 8: THIẾT LẬP LIÊN KẾT NỘI BỘ TRONG SLIDE (TRIGGERS) 

BÀI 9: TẠO CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỚI HYPERLINK VÀ TRIGGERS 

BÀI 10: THIẾT KẾ BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM TỰ ĐỘNG CHẠY 

BÀI 11: THIẾT KẾ DÒNG CHỮ CHẠY VÀ ĐỒNG HỒ ĐẾM NGƯỢC TRONG SLIDE 

BÀI 12: THIẾT KẾ TRÒ CHƠI Ô CHỮ 

BÀI 13: THIẾT KẾ TRỐNG ĐỒNG QUAY TRONG POWERPOINT 


