
I. CÁCH TÁCH NỀN ẢNH TRONG POWERPOINT 2019 

 

Cách 1. Áp dụng với ảnh có nền đồng nhất: 

- Chọn ảnh, bấm vào thẻ Fomat/ Color 

- Chọn Set Transparent Colour 

- Bấm vào màu muốn xóa 

 
 

Cách 2. Sử dụng trang remove.bg (Cách này sử dụng dễ và hiệu quả hơn) 

          
Bấm vào Upload, tải lên hình ảnh. Xong tải ảnh xuống paste vào PPT là xong. 

 

II. KHAI THÁC CÁC CHỨC NĂNG LIÊN QUAN ĐẾN ẢNH TRONG POWER POINT 

 



1. CÁCH LÀM ẢNH NỀN TRONG POWER POINT 

- Coppy ảnh vào trong Slide 

- Chọn vào ảnh cần chỉnh 

- Chọn Crop/chọn vào hình tam giác dưới chữ/ Aspect Ratio/ 16.9 

- Như vậy ảnh đã cắt theo định dạng chỉnh vừa nền trang. Để ảnh vào góc rồi kéo phủ toàn 

nền Slide. 

Tại sao lại phải làm như vậy? ( Làm như vậy ảnh nền sẽ không bị biến dạng khi sử dụng làm 

nền) 

2. MUỐN THAY ẢNH KHÁC KHI ẢNH NỀN TRÊN PPT VẪN CÒN: 

- Kích chuột phải vào ảnh nền 

- Change Picture/Form a file/ chọn đến ảnh cần thay thế. 

Tuy nhiên còn cách khác là coppy/ Paste. 

 

 

III. TẠO INTRO VIDEO  

 

1. Vẽ hình: 
Vào Insert / Shape/ Chọn hình muốn vẽ  

Ví dụ vẽ hình tròn:  
Muốn vẽ tròn thì giữ phím Ship 
Muốn vẽ hình đồng tâm thì giữ phím Ctrl + Ship và vẽ 

* Muốn nhân đôi 1 đối tượng vừa vẽ thì làm như sau: 
C1: Chọn đối tượng rồi bấm phím Ctrl + D 
C2. Chọn đối tượng sau đó giữ phím Ctrl và kéo nó ra 

* Muốn lật 1 đối tượng thì chọn đối tượng đó, vào thẻ Fomat/rotate/ chọn góc muốn lật 
Để chọn nhiều đối tượng cùng lúc: Giữ Ctrl bấm vào đối tượng thứ 1, Giữ Ctrl bấm đối tượng 
thứ 2, 3, 4,…. 

* Cách để nhóm các đối tượng vào: Chọn tất cả các đối tượng đó và Bấm phím Ctrl + G 
(hoặc chuột phải rồi chọn Group) 

* Tô nền, bỏ nền của một hình: Chọn hình đó, vào thẻ fomat, chọn Fill 

Lấy màu từ bảng màu cho sẵn 
Mở Slide mới lấy bảng màu có trong tài liệu: chọn Insert / Pictures ( chọn vào tam giác / This 
Device /chọn bảng màu/ 
Chọn màu tô ở mẫu có sẵn: Chọn đối tượng ( VD: Chọn hình tròn)   

2. Đặt hiệu ứng cho các đối tượng 
Chọn đối tượng vào Animation: 

Màu xanh: xuất hiện 
Màu vàng: nhấn mạnh nhấp nháy 
Màu đỏ    : bay ra 
 



 
 
Duration: thời gian của hiệu ứng 
Dalay: thời gian chờ của hiệu hứng so với ứng đằng trước 

Cách copy hiệu ứng của đối tượng này cho đối tượng khác: 
Chọn vào đối tượng mà có hiệu ứng chúng muốn copy 
Bấm vào biểu tượng:  

 
 
 

3. Cách lồng âm thanh vào trong hiệu ứng: 
Chọn vào hiệu ứng muốn đặt âm thanh, bấm vào hình tam giác nhỏ, chọn Effect; chọn âm 
thanh ở chỗ Sound 
 
Muốn đối tượng lặp lại 1 hiệu ứng bao nhiều lần: 
Chọn hiệu ứng, vào mũi tên, chọn timing, chọn Repeat ( Vị trí 1,2,3) 



 
 

4. Chuyển slide: Vào thẻ Translations  
On mouse click (chuyển slide khi bấm chuột) bỏ tích 
Đánh dấu tích vào After: 000 

 

 
5. Chèn nhạc vào slide: 
Vào thẻ Insert/ Audio 

 
 

Muốn nhạc nó làm nền cho slide: Bấm vào thẻ play back và chọn Play in background 



6. Xuất file đã làm ra video: 
Vào file/ Export/Create a video 

 
 
IV. LÀM VIDEO TRÌNH CHIẾU ẢNH  

Bài 1. Tạo hiệu ứng chuyển cảnh với hình vẽ 

B1. Vẽ 1 hình chữ nhật đặt ở bên phải slide 

B2. Tô màu cho nó theo bảng màu 

B3. Đặt hiệu ứng Fly in chọn Effect options là From left 

B4. Để Duration: 2 s 

B5. Vào phần hiệu ứng, chọn Effect option, chỉnh smooth end tối đa 

 



B6. Nhân bản các hình chữ nhật đó ra 

B7. Sắp xếp lại chồng lên nhau 

Chúng ta chọn hết các hình đó, fomat, Align 

 
B8. Đặt lại thời gian xuất hiện (delay) để cho từng cái 1 bay theo nhau 

B9. Nhân đôi slide số 1 lên: nháy chuột phải vào nó và chọn duplicate slide 

Hoặc chọn slide bấm phím Ctrl + D 

B10. Nhấc cách hình chữ nhật bỏ sang bên trái, chọn lại Effect option là From Right 

 

 
B11. Nhân đôi trang vừa rồi, để các hình chữ nhật sang bên phải, biến nó thành hình bình 

hành 

 



 

Bài 2. Làm slide ảnh trình chiếu 

• Chèn 1 cái ảnh vào trang 1, crop nó cho vừa đúng khung hình 16:9 

 
Đặt hiệu ứng cho ảnh Xuất hiện tại chỗ ( màu vàng) chọn hiệu ứng Grow/Shrink. 

Lúc này Ảnh sẽ chiếu và tự phóng to ra. Tuy nhiên muốn phóng to vừa thì điều chỉnh 

như sau: chọn vào tam giác  

 
Size chọn 100% 

 
 



Muốn nó phóng to rồi lại thu nhỏ lại thì chọn Tích vào Auto -revese 

Muốn nó phóng to rồi lại thu nhỏ lại chậm dần chọn chỉnh Smooth end 

• Chèn thêm chữ, và đặt hiệu ứng cho chữ để tự động chạy nối tiếp nhau /With Previous 

Những loại hoa tôi yêu Hiệu ứng bay vào float in 

Ảnh nền chọn Grow and shink 

Chỉnh lại Effect option là 120%, revese 

• Nhân đôi slide bên trên, thay thế ảnh ở trang 1 bằng 1 ảnh khác 

• Muốn thay ảnh khác làm như sau: 

Chọn ảnh cần thay  nháy chuột phải, chọn change picture, chọn ảnh khác để thay 

 

 
 

Thêm chữ ( thông tin) vào trang slide sắp xếp điều chỉnh hiệu ứng. 

 

Khi copy chữ không muốn thay đổi định dạng chọn vào hình tam giác  

 



  

Chọn Change Picture/ From a flie 

 
 

Làm tương tự với các slide còn lại 

Tạo hiệu ứng xuyên suốt các Slide làm như sau: 

Vào thanh transitions/ Bỏ dấu tích On Mouse Click/ chọn Apply To All 

Có thể chọn thêm hiệu ứng chuyển slide  

Riêng Slide cuối cùng chọn hiệu ứng xuất hiện tổ ong 

Có thể điều chỉnh thời gian ra trang Slide để kịp đọc chữ. 

( ở vị trí After: 00:00,00) 

  



Chèn nhạc vào slide đầu tiên, chọn thẻ Playback: 

Lưu ý: khi chèn nhạc có loa ở Slide. Muốn bỏ hình ảnh loa khi trình chiếu làm như sau: 

Chọn vào loa/ bỏ dấu tích Hide During Show. 

Muốn loa xuyên suốt các Slide thì chọn Play in Background 

 

 
 

 

           Vào thẻ Translation để đặt chế độ trình chiếu tự động cho các slide: 

Slide1: Bỏ dấu tích On Mouse Click/ Chọn dấu tích After/ chọn thời gian cài đặt 

(VD:00:05,00) / Chọn Apply To All 

Slide 2,3,4,...: Bỏ dấu tích On Mouse Click/ Chọn dấu tích After/ chọn thời gian cài đặt 

(VD:00:07,00) 

( Nếu vẫn không được thì chọn lại Apply To All) 

 

 



 

 

Cắt nhạc trong PowerPoint 

Trình chiếu từ đầu đến cuối, bấm đồng hồ xem nó hết bao nhiêu giây 

Lúc đó sẽ vào thẻ Playback/ Trim Audio (cắt đoạn nhạc cho bằng thời gian đó) 

 Nháy đúp chuột vào Trim Audio xuất hiện hộp thoại và cắt nhạc đến thời gian cần chọn. 

Muốn âm thanh nhỏ dần 2s cuối chọn Chỉnh cái Fade out  

 

 
 

 

Chèn chuyển cảnh đã làm ở trên. 

Coppy cả Hình đã làm để chuyển cảnh ở Bài 1 vào Slide muốn chuyển cảnh. 

Là mờ hình ảnh chuyển cảnh như sau: 

Chọn vào các hình chuyển cảnh Format Obiject / Xuất hiện hộp thoại chọn Transparency 

/ Chọn 80%. 

 
 



Tạo Slide trong đó có chứa một số Slide của bài làm như sau: 

Chọn Slide cần chèn/ Insert/ Zoom / Slide zoom 

 
Tích chọn các slide cần chèn/ Insert. 

Chọn ảnh đã chèn vào Slide chọn Fomart/ chọn tích ô Return to Zoom 

 
Lưu ý: Nếu muốn trình chiếu mà không xuất hiện lại trang đầu thì bỏ tích ô Return to 

Zoom. 

Xuất bản thành video 

Vào File/ Export / Create a Video / Full HD (1080p) / Create Video / Chọn ổ lưu / Đổi tên 

/ OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


