PHÂN 1. SOẠN THẢO VĂN BẢN TRÊN MS-WORD
CON BÒ NỔI TIẾNG BA LAN BỊ BẮT LẠI SAU HAI NĂM
CHẠY TRỐN
tyda,
heo Telegraph, Matykhỏi trại ở
con bò
Zloty Stok, miền tây Ba Lan năm
cái nổi
2013. Nó trốn trong một khu rừng
tiếng với biệt danh
gần đó và khiến các chủ trang trại tức điên
‘’bậc thầy sống
vì phá hủy mùa màng cuả nông dân trong
sót’’ vừa bị bắt lại
vùng, mà không ai bắt được nó.
sau khi trốn thoát
‘’Chúng tôi cưỡi ngựa đuổi theo nó, thậm
và trải qua hai
chí bại,mang cả chó săn đi, nhưng đều
mùa đông lạnh giá
thất‘’Leszek Zasada, chủ nhân con bò cho
trong rừng.
biết.

M

T

-Người dân địa phương thử đặt bẫy Matylda trong hu rừng nó sinh
sống, nhưng không thành công. Con bò vẫn sống nhởn nhơ trong
rừng, bất chấp mùa đông vô cùng lạnh giá.
-Chủ nó thậm chí mời cả bác
sĩ thú y cố gắng đánh thuốc
mê con vật, nhưng điều này
chỉ ‘’làm nó thêm tức giận.’’
Luật pháp Ba Lan cấm dùng
súng bắn động vật, do đó,
không còn cách nào khác là
phải kiên trì dụ nó.

trong nhiều ngày. Tôi mang
muối, táo và bắp cải đến cho
nó. Cuối cùng , nó cũng bị
dụ,’’ ông Zasada tiết lộ.
Matyda bị bắt lại hôm 11/7.
trên người đầy sẹo, dấu vết
của hai năm sống tự do.

‘’tôi phải dỗ dành con bò
PHẦN 2. BẢNG TÍNH EXCEL
BẢNG BÁO CÁO DOANH THU THÁNG 8 CỦA DANH
NGHIỆP XXX THÁNG …/
STT Tên hàng Loại

Số

Đơn giá Thành Chiết Còn

1
2
3
4
5

Mì
Cao su
Tiêu
Bắp
Cà phê

2
3
1
2
1

lượng
200
230
345
146
256

tiền
23000
11000
120000
50000
4000

khấu

lại

