BÀI 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH
I/ Lý thuyết:
a) Xem trước khi in:
- Trong chương trình bảng tính có nhiều cột nhiều hàng nên khi in trang tính
việc ngắt trang sẽ không hợp lí. Để kiểm tra trước những gì sẽ được in ra chúng ta cần
xem trước khi in.
- Để xem trước khi in, các em chọn dải lệnh View->chọn lệnh Page Layout
hoặc Page Break Preview trong nhóm Workbook Views (quan sát Hình 1.75sgk/69)
b) Điều chỉnh ngắt trang:
Để điều chỉnh lại dấu ngắt trang ta thực hiện các thao tác sau:
- Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview
- Đưa con trỏ vào đường kẻ xanh để phân chia.
- Kéo thả đường xanh đến vị trí tuỳ ý muốn.
(Quan sát Hình 1.76bsgk/70)
Để thoát khỏi chế độ hiển thị Page layout hay Page Break Preview, các em chọn lệnh
Normal trong nhóm Workbook Views
c) Đặt lề và hướng giấy in:
* Để thiết đặt lề trang in ta thực hiện như sau:
- Nháy chuột tại bảng chọn File -> Page Setup
- Mở dải lệnh Page layout và nháy chuột vào nút

phía dưới, bên phải nhóm

Page Setup. Hộp thoại Page Setup xuất hiện
- Nháy chuột vào trang Margins. Các kích thước lề hiện tại được hiển thị trong
các ô Top, Bottom, Right, Left
-Thay đổi số trong các ô Top, Bottom, Right, Left để thiết lập lề
(Quan sát Hình 1.77,78,79a/sgk tr 71)
* Để thay đổi hướng giấy:
- Nháy chuột mở trang Page
- Chọn Potrait cho hướng giấy đứng hoặc Landscape cho hướng giấy nằm.

(Quan sát Hình 1.79b/sgk tr 72)
d) In trang tính:
Để in trang tính em thực hiện thao tác sau:
Chọn lệnh Print trên bảng chọn File
Nháy chuột tiếp vào nút Print
Ngoài ra, các em có thể sử dụng phím tắt Ctrl+P để in trang tính
(Quan sát Hình 1.80/sgk tr72)
II. BÀI TẬP:
Câu 1. Các lệnh Normal, Page Break Preview, Page Layout thuộc dải lệnh nào? Nêu
tác dụng của các lệnh được nêu trên
Câu 2. Em hãy trình bày các thao tác để thiết đặt lề cho 1 trang tính với lề trên:2cm,
lề dưới: 1.5 cm; lề trái 1.5 cm; lề phải:1.0 cm (Các em có thể thực hành trên máy tính
(nếu có) với 1 trang tính bất kì)
Làm các bài tập 3,4 sgk trang 73.

---------------Chúc các em hoàn thành tốt bài học-----------------

