
Chèn công thức toán học vào văn bản 
Để chèn một công thức toán học vào văn bản, World có riêng một tiện ích cho công việc này, 
đó là Microsoft Equation 

  

Chạy Equation 
Mỗi lần cần chèn công thức toán học, bấm Insert > Object. Ở cửa sổ hiện ra, bấm thẻ 

Create New, bấm chuột vào mục bất kỳ trong khung Object type và gõ nhiều lần chữ M để 

đến mục chọn Microsoft Equation 3.0, bấm OK.Nếu việc chèn công thức toán học là thường 

xuyên, bạn nên đặt thường trực biểu tượng của Microsoft Equation trên một thanh công cụ 

nào đó bằng cách: Bấm chuột phải lên bất kỳ thành công cụ nào, chọn View > Customize. 

Ở cửa sổ hiện ra, bấm thẻ Commands, bấm chọn mục Insert trong khung Categories, tìm 

và bấm giữ chuột trái trên mục Equation Editor (ở khung Commands) kéo bỏ lên thanh 

công cụ (ví dụ thanh Standard).Nếu không tìm thấy mục Microsoft Equation (hoặc Equation 

Editor) trong hai thao tác trên là do quá trình cài bộ Microsoft Office chưa cài tiện ích này. 

Khi đó bạn phải cài bổ sung từ đĩa cài đặt Microsoft Office. Hoặc đưa đĩa này vào khi có 

thông báo. 
Chèn công thức toán học 
Đặt con nháy tại vị trí cần chèn, thực hiện cách chạy Microsoft Equation. Di chuyển chuột 

trên các nhóm công thức toán hỏctên thanh công cụ Equation vừa hiện ra để tìm công thức 

muốn tạo, bấm chọn công thức. Khi đó trang soạn thảo sẽ xuất hiện khung nhập công thức 

(có dạng Textbox), dùng các phím mũi tên lên xuống, sang trái, sang phải để di chuyển 

đến các vị trí trong công thức và nhập nội dung. Thực hiện chèn tiếp các công thức khác 

nếu chúng cùng nằm trong phần mềm này. Bấm chuột vào một vị trí bất kỳ trong vùng 

soạn thảo văn bản để kết thúc việc nhập công thức toán học. 
Sửa công thức 
Bấm đúp chuột lên công thức đã chèn để thực hiện chỉnh sửa. Ở cửa sổ chèn công thức, 

bấm menu Style > Other để thay đổi dạng font mặc định của công thức 
Định dạng cách hiển thị công thức 
Vì khung chứa công thức có dạng như một Textbox nên việc định dạng hiển thị nó giống 

như định dạng hiển thị Textbox: Bấm chuột phải lên công thức, chọn Format Object. Ở cửa 

sổ hiện ra, bấm thẻ Layout (hoặc một thẻ khác cần dùng) và chọn một dạng hiển thị. Sau 

thao tác này, bạn có thể bấm giữ chuột lên công thức và di chuyển đến vị trí cần dùng. 

  

 

 


