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1. feladatsor

szövegszerkesztés

Balaton

a Balaton és környéke Magyarország talán legkülönlegesebb természeti tájegysé-
ge. a Bakony és az alpok közelségének köszönhetően az ország egyik legtisztább 
levegőjű területe. 
feladata a Balaton főbb jellemzőit bemutató dokumentum elkészítése a mellékelt 
minta és leírás alapján. a feladat megoldásához szükséges szöveget az  Utf-8 kódo-
lású balatonforras.txt állomány tartalmazza. a dokumentumban a jel.jpg,  
a badacsony.jpg, a balaton.png és a madarak.jpg képeket kell felhasználnia.

1.  Hozza létre szövegszerkesztő program segítségével a balaton állományt a prog-
ram alapértelmezett formátumában a balatonforras.txt állomány felhaszná-
lásával! Ügyeljen arra, hogy a dokumentumban felesleges szóközök és bekezdések 
ne maradjanak!

2.  a dokumentum a4-es lapméretű és fekvő tájolású legyen! a margók mérete mind 
a négy oldalon 0,8 cm! 

3.  a dokumentum betűtípusa – az idézethez tartozó szöveget kivéve – Cambria. 
a betűméreteket (9, 11, 13, 20 és 40 pont) a mintának megfelelően állítsa be! a doku-
mentumban a sorköz legyen egyszeres, a megfelelő bekezdéseket tegye sorkizárttá 
és előttük legyen 6 pontos térköz! a címek, a felsorolást tartalmazó rész és az idézet-
hez tartozó szöveg kivételével a bekezdések első sorának behúzása 0,4 cm legyen!

4.  a cím középre igazított, a betűstílusa félkövér, kiskapitális, a ritkítás mértéke 
10 pont. a cím hátterének színeként a kék egy világos árnyalatát adja meg! a címhez 
a mintának megfelelően rendeljen végjegyzetet, melynek szövege legyen: 
„Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton”!

5.  a dokumentum szövegének elrendezését a mintának megfelelően hasábokkal 
valósítsa meg! a hasábok egyforma szélességűek, közöttük a térköz 1 cm legyen! 
az egyes hasábokba a mintának megfelelően tördelje a szöveget!

6.  a Balaton felületének értéke mellett látható mértékegységet megfelelő módon 
jelenítse meg! a „rianás” és a „turolás” szavakat a minta szerint formázza!

7.  az alcímeket tartalmazó bekezdések előtt 12 pontos térköz van. az alcímek 
1,5 pont vastagságú, árnyékolt szegéllyel keretezettek, a bal és a jobb oldali behúzás 
mértéke 2-2 cm.

8.  a harmadik hasábban a madárfajták neveit tartalmazó részt a minta szerint for-
mázza! a felsorolás jeleként a Wingdings betűtípus  eleme vagy a jel.jpg kép 
szerepeljen 0,5 cm-nél, az elnevezés 1 cm-nél legyen!

1. 
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9.  az oldal hátterében helyezze el a balaton.png képet! a kép szélességét a mé-
retarányok megtartása mellett 26 cm-re állítsa be! a kép a margókhoz képest füg-
gőlegesen és vízszintesen is középre igazított. a mintának megfelelően halványítsa 
a képet!

10.  az első hasáb végén helyezze el a badacsony.jpg képet! a kép középre igazí-
tott, előtte a térköz értéke 24 pont legyen!

11.  a harmadik hasábban a felsorolás mellett helyezze el a madarak.jpg képet! 
a kép a jobb margóhoz igazított, a méretarányok megtartásával magassága 3 cm 
legyen!

12.  a hasábozott szövegrész alatt látható idézet betűtípusa garamond legyen! a bal 
és jobb oldali behúzás értékét 3-3 cm-re állítsa be! az idézet előtt a térköz 12 pont 
legyen!

13.  a dokumentumban alkalmazzon automatikus elválasztást!

 40 pont

Minta a Balaton feladathoz:
(a vékony, külső kék szegély a lap szélét jelöli.)
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prezentáCió, grafika, WeBlapkészítés

3D nyomtatás

a 3d nyomtató digitális modellekből hoz létre háromdimenziós tárgyakat. széleskö-
rű elterjedése komoly változásokat eredményezhet számos iparágban.
ebben a feladatban a 3d nyomtatással kapcsolatban kell négy weblapot létrehozni!
az oldalakhoz használja fel a megadott mintát, illetve az alábbiakban felsorolt for-
rásokat.

3dprinter1.html 3dprinter1.txt, 3d.jpg

3dprinter2.html

auto.jpg, borda.jpg, design.jpg, 
etel.jpg,  
haz.jpg, jatek.jpg,  
repulo.jpg, repulo.jpg

3dprinter3.html 3dprinter3.txt, fegyver.jpg

3dprinter4.html
3dprinter4.txt, aston.jpg, cipo.
jpg, csokitorta.jpg, fenykepezo.
jpg

a feladat során bizonyos szövegrészeket önnek kell begépelni. Ügyeljen a helyes-
írásra!
a képek és a hivatkozások csak relatív útvonalmegadás esetén fogadhatók el.

1.  Hozzon létre 4 weblapot 3dprinter1.html, 3dprinter2.html,  
3dprinter3.html és 3dprinter4.html néven! Mindegyik weboldalt – azonos 
módon – az alábbiak szerint készítse el!

2.  állítsa be a színeket a következő módon!

a) a háttérszín, szövegszín narancssárga (#ff6600).

b) a linkek minden állapotának színe sötétbordó (#800000).

3.  a böngésző címsorában mindegyik oldalon az alábbiakban megadott cím szere-
peljen!

3dprinter1.html térbeli nyomtatás
3dprinter2.html kapcsolódó iparágak
3dprinter3.html felmerülő kérdések
3dprinter4.html érdekességek

4.  Minden weboldal alapja egy középre igazított 80% széles, világos krémszínű 
(#ffffCC) hátterű táblázat. a sorok és oszlopok számát a mintának megfelelően kell 
kialakítani.

2. 
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5.  Minden oldal alján (kivétel az első oldal) a „Vissza” felirat az alapértelmezettnél 
nagyobb betűmérettel jelenjen meg! a szövegre készítsen hivatkozást, amely vissza-
visz az első oldalra!

6.  a 3dprinter1.html állományban a mintának megfelelően helyezze el  
a 3d.jpg képet! a kép széleiről a felesleges fehér részeket vágja le, majd állítsa a 
magasságát 200 képpontra a méretarányok  megtartása mellett!

7.  az alkalmasan kialakított táblázat megfelelő részébe illessze be  
a 3dprinter1.txt fájlban található szöveget!

8.  a megfelelő szövegrészekre készítsen hivatkozásokat, melyek a megfelelő tar-
talmú oldalakra mutatnak! növelje a betűméretet az alapértelmezettnél nagyobbra!

9.  a „Térbeli nyomtatás” címet címsor1 stílussal formázza! a folyó szöveget a minta 
szerint tagolja, a megfelelő helyeken készítsen felsorolást!

10.  a 3dprinter2.html állományba gépelje be a hiányzó szöveget!  .......................... 
a címet címsor1 stílussal formázza, a képek alatti felirat az alapértelmezettnél na-
gyobb betűmérettel készüljön!

11.  illessze be képeket az alkalmasan kialakított táblázat megfelelő celláiba! az ol-
dalon minden tartalom (képek, szövegek) legyen középre igazított!

12.  a 3dprinter3.html állományba illessze be a 3dprinter3.txt fájl tartalmát! 
a címet címsor1 stílussal formázza meg!

13.  készítsen hivatkozást a „2013-ban Cody Wilson elsütötte 3d nyomtatott piszto-
lyát.” mondat szövegére, mely a következő oldalra mutat:
http://index.hu/tech/2013/05/13/mindenki_berezelt_a_3d-ben_nyomtathato_ 
fegyvertol/!

14.  illessze be a fegyver.jpg fájlt a megfelelő helyre!

15.  a dokumentum adott pontján készítsen kétszintű felsorolást!

16.  a 3dprinter4.html állományba illessze be a 3dprinter4.txt tartalmát! 
a címet címsor1 stílussal formázza meg! a hiányzó szöveget gépelje be!

17.  a mintának megfelelő helyre illessze be a képeket! Minden kép szélességét állít-
sa 200 képpontra a méretarányok megtartása mellett!

 30 pont
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Minta a 3D nyomtatás feladathoz:

3dprinter1.html

3dprinter2.html
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3dprinter3.html

3dprinter4.html
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táBlázatkezelés

Városi könyvtár

egy városi könyvtár felmérést végzett olvasói körében. a felmérésben résztvevők 
személyes adatai mellett kíváncsiak voltak pl. arra, hogy elsősorban ki milyen céllal 
látogatja a könyvtárat, mennyire elégedett a szolgáltatásokkal, és látogat-e egyéb 
kulturális intézményeket.
a táblázat a felmérés eredményét tartalmazza, a továbbiakban ezekkel az adatokkal 
kell dolgozni.

a megoldás során vegye figyelembe a következőket!
 törekedjen képlet, függvény, hivatkozás használatára!
 a forrásadatok módosulása esetén is helyes eredményt kell kapni!
 a részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét hasz-

nálja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, hasz-
nálja a megoldásait úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be 
nagyságrendileg helyes számot, és azzal dolgozzon tovább! így ugyanis pontokat 
kaphat erre a részfeladatra is.

 amennyiben szükséges, segédtáblázatokat a munkalapok p oszlopától jobbra 
hozhat létre.

1.  töltse be az adatok.txt tabulátorokkal tagolt Utf-8 kódolású állomány adata-
it a táblázatkezelő program munkalapjára az a1-es cellától kezdődően! a munkalap 
neve Felmérés legyen! Munkáját konyvtar néven mentse a táblázatkezelő alapér-
telmezett formátumában!

2.  szúrjon be egy új oszlopot a d oszlop mögé, írja be az e1-es cellába az „Életkor” 
feliratot! adja meg ebben az oszlopban képlet segítségével a válaszadó életkorát 
években! olyan képletet alkosson, mely azt mutatja meg, hogy az éppen aktuális 
évben a válaszadó hányadik életévét töltötte be vagy fogja betölteni!

3.  a H oszlopban jelenítse meg, hogy a könyvtárlátogatók közül azok, akik színház-
ba és moziba is járnak, hányszor többet mennek moziba, mint színházba egy évben! 
Ha színházba és moziba sem járnak, akkor a cellában ne jelenjen meg semmi!

4.  az n oszlopban jelenítse meg, hogy egy-egy látogató évente átlagosan hány 
könyvet kölcsönöz ki a könyvtárból!

5.  készítse el a Statisztika segédtáblát a táblázat alá, az a48:e54 tartományban!

6.  az e49-es cellába adja meg függvény segítségével a válaszadók számát!

7.  az e50-es cellába adja meg a válaszadók életkorának mediánját!

8.  az e51-es cellába adja meg a fiatalkorú (18 év alatti) válaszadók arányát a válasz-
adók egészéhez viszonyítva!

3. 
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9.  az e52-es cellában adja meg, hogy hány látogató értékelte legalább hármasra 
a könyvtár szolgáltatásait! a képletet úgy alkossa meg, hogy ha a d52-es cellába írt 
érték változik, akkor a képlet eredménye továbbra is helyes legyen!

10.  az e53-as cellában adja meg, hogy átlagosan hány könyvet kölcsönöznek egy 
hónapban azok a könyvtárlátogatók, akik nem a könyvtár székhelyén laknak!

11.  az e54-es cellában adja meg annak a könyvtárlátogatónak a nevét, aki átlagosan 
a legtöbb könyvet kölcsönözte!

12.  a táblázat adatai közül válogassa le azon férfi látogatók adatait, akik felsőfokú 
végzettséggel rendelkeznek! a megfelelő sorok a munkafüzet 2. munkalapján az a1-
es cellától kezdődően jelenjenek meg! a szűrt adatok életkor szerint növekvő sor-
rendbe legyenek!

13.  a táblázat formázási beállításait a minta és a leírás alapján végezze el!

a) az első sor legyen magasabb a többinél, és az oszlopfejlécek sortöréssel je-
lenjenek meg középre igazítva!

b) Minden páros sorra állítson be világoskék háttérszínt (a 46. sorig)!

c) az e oszlopban az értékek mögött jelenjen meg az „év” felirat! a J és az n osz-
lop adatai mögött pedig a „db” mértékegység.

d) a táblázatban a kódok és a nevek kivételével, minden adat középre igazítva 
jelenjen meg (a 46. sorig)!

e) a segédtáblát keretezze a mintának megfelelően!

f) állítson be fekvő tájolást, és minden oldalon 1 cm-es margót! a táblázat a la-
pon vízszintesen és függőlegesen is középre igazodjon!

g) Ügyeljen arra, hogy az adatok minden cellában jól olvashatóak legyenek!

14.  készítsen sávdiagramot a munkafüzet 2. lapjára! a diagramon jelenítse meg a le-
válogatott könyvtárlátogatók által átlagosan havonta olvasott könyvek számát!

a) a diagramon ne jelenjen meg jelmagyarázat! a diagram címe „Felsőfokú vég-
zettséggel rendelkező férfiak könyvkölcsönzései” legyen!

b) a diagramnak legyen rgB(149, 55, 53) színkódú háttérszíne, melynek a rajzte-
rület alatt is látszódni kell!

c) a vízszintes tengelyen jelenjen meg a „db” felirat!

 30 pont
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Minta a Városi könyvtár feladathoz:
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adatBázis-kezelés

Filmadatbázis

a filmadatbázisban filmek és alkotóik adatai szerepelnek. az adatok a film.csv, a 
muvesz.csv és az alkoto.csv állományokban találhatók. az állományok pontos-
vesszővel tagolt, Utf-8 kódolású szövegfájlok, melyekben az első sor tartalmazza a 
mezőneveket.

1.  készítsen filmek néven egy új adatbázist! importálja az adattáblákat az adat-
bázisba film, muvesz, és alkoto néven! Hozza létre és töltse fel adatokkal a fel adat 
táblát a leírásnak megfelelően! állítsa be a megfelelő típusokat és kulcsokat!

Táblák:
film (fazon, cim, nemzet, mufaj, kesz_ev, hossz, oscar_db, oscar)
fazon a film egyedi azonosítója (szám), kulcs
cim a film címe (szöveg)
nemzet a film nemzetisége (szöveg)
mufaj a film műfaja (szöveg)
kesz_ev a film készítésének éve (szám)
hossz a film hossza percben (szám)
oscar_db a film oscar-díjainak száma (szám)
oscar  a legjobb filmnek járó oscar-díj. igaz az értéke, ha a film megkapta a dí-

jat (logikai).

muvesz (azon, nev)
azon a művész egyedi azonosítója (szám), kulcs
nev a művész neve (szöveg)

alkoto (fazon, azon, ftip, oscar)
fazon a film egyedi azonosítója (szám), kulcs
azon a művész azonosítója (szám), kulcs
ftip a feladat azonosítója (szám), kulcs
oscar  a legjobb alakításért járó oscar-díj. igaz, ha a filmben nyújtott alakítá-

sáért (munkájáért) a művész oscar-díjat kapott (logikai).

feladat (ftip, leiras)
ftip a feladat egyedi azonosítója (szám), kulcs
leiras a feladat leírása (szöveg)

4. 
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A feladat tábla adatai:

ftip leiras

1 rendező
2 színész
3 színésznő
4 operatőr

A négy tábla kapcsolatát mutatja az alábbi ábra:

a következő feladatok megoldásánál a lekérdezéseket és a jelentéseket a zárójel-
ben olvasható néven mentse el! Ügyeljen arra, hogy a lekérdezésben pontosan a 
kívánt mezők szerepeljenek, felesleges mezőt ne jelenítsen meg!

2.  listázza ki azoknak a filmeknek a címét ábécérendben, melyeknek műfaja film-
dráma! (2filmdrama)

3.  Mely filmeket rendezte spielberg? (2Spielberg)

4.  Melyek azok a kilencvenes években készített filmek, melyek legalább egy ka-
tegóriában kaptak oscar-díjat, de nem nyerték el a legjobb filmnek járó díjat?  
(4filmek)

5.  sorolja fel a legtöbb oscar-díjjal rendelkező film alkotóit! Jelenítse meg a mű-
vészek nevét, valamint azt is, hogy milyen feladatot láttak el a film készítése során! 
(5legtobb)

6.  listázza ki a legalább 2 oscar-díjjal rendelkező művészek nevét, és oscar-díjai-
nak számát! (6muvesz)

7.  készítsen jelentést a 2003-ban készült filmekről! Jelenítse meg a filmek címét, 
műfaját, hosszát, az oscar-díjak számát, valamint a film alkotóit! a jelentést a film 
adatai szerint csoportosítva, a csoporton belül az alkotók neve szerint rendezve 
jelenítse meg! a jelentés elkészítésekor a mintából a mezők sorrendjét, a címet és a 
mezőnevek megjelenítését vegye figyelembe! a jelentés többi jellemzőjét szabadon 
választhatja meg.formázásában a mintától eltérhet. (7_2003)

 20 pont
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Minta a Film adatbázis feladathoz:

Forrás:

1. Balaton
https://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton

2. 3D nyomtatás
http://lawyerupdate.blog.hu/2015/03/02/3d_nyomtatas_elvarratlan_szalak
http://www.ng.hu/Magazin/2014/12/02/terben-nyomtatott-jovonk
http://3dnyomtatas.varinex.hu/iparagak/?gclid=Cj0KeQiarou2BrdcoN_
c6NdI3oMBeiQaNeix5o6icU1m2bssfdPtcQlY-yGol-f6_48pxogge2Yu3doaasu88
P8HaQ
http://www.cnc.hu/2013/08/teljes-funkcionalis-3d-nyomtatott-filmes-
fenykepezogep/
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1. feladatsor

Balaton

a dokumentum balaton néven mentésre került a szövegszerkesztő prog-
ram alapértelmezett formátumában.

1 ponT

a dokumentumban nincs felesleges szóköz és bekezdés. 1 ponT

a dokumentumban alkalmazott elválasztást. 1 ponT

oldalbeállítás 2 ponT

a dokumentum a4-es lapméretű és fekvő tájolású.
a margók mérete mind a négy oldalon 0,8 cm.

1 pont
1 pont

a szöveg általános formázása 5 ponT

a dokumentum betűtípusa – az idézethez tartozó szöveget kivéve – 
Cambria.
a dokumentumban a sorköz egyszeres. 
a megfelelő bekezdések sorkizártak.
a sorkizárt bekezdések előtt 6 pontos térköz van.
a címek, a felsorolást tartalmazó rész és az idézethez tartozó szöveg 
kivételével a bekezdések első sorának behúzása 0,4 cm.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

1 pont

a cím formázása 6 ponT

a cím betűmérete 40 pont, a betűstílusa félkövér.
a cím kiskapitális, a ritkítás mértéke 10 pont.
a cím középre igazított.
a cím hátterének színe a kék egy világos árnyalata.
a címhez a * jellel rendelt végjegyzetet.
a végjegyzet szövegét begépelte, a betű mérete 9 pont.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

a dokumentum szerkezete 6 ponT

a dokumentum szövegének elrendezését 3 hasábbal alakította ki.
a hasábok egyforma szélességűek, közöttük a térköz 1 cm.
az egyes hasábokban a mintának megfelelően tördelte a szöveget.
az alcímek kivételével a betűméret 11 pont.
a Balaton felületének értéke mellett látható mértékegységnél felső 
indexet alkalmazott.
a „rianás” és a „turolás” szavak félkövér és dőlt betűstílusúak.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

1 pont
1 pont

1. 
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alcímek formázása 4 ponT

az alcímek betűmérete 13 pont, félkövér stílussal jelennek meg.
az alcímeket tartalmazó bekezdések előtt 12 pontos térköz van.
az alcímek 1,5 pont vastagságú, árnyékolt szegéllyel keretezettek.
a bal és jobb oldali behúzás mértéke 2-2 cm.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

felsorolás elkészítése 3 ponT

a madárfajták neve előtt a felsorolás jeleként a Wingdings betűtípus 
 eleme vagy a jel.jpg kép szerepel.
a felsorolásjel 0,5 cm-nél, az elnevezés 1 cm-nél van.
a „fő madárfajták:” félkövér, az elnevezések dőlt karakterekkel jelen-
nek meg.

1 pont
1 pont

1 pont

a balaton.png kép megjelenítése 4 ponT

a balaton.png kép az oldal hátterében látható.
a kép szélessége a méretarányok megtartása mellett 26 cm.
a kép a margókhoz képest függőlegesen és vízszintesen is középre 
igazított. 
a mintának megfelelően halványította a képet.

1 pont
1 pont

1 pont
1 pont

a badacsony.jpg és a madarak.jpg képek megjelenítése 4 ponT

az első hasáb végén középre igazítva elhelyezte a badacsony.jpg 
képet.
a kép előtt a térköz értéke 24 pont.
a harmadik hasábban a felsorolás mellett elhelyezte a madarak.jpg 
képet. a kép magassága a méretarányok megtartása mellett 3 cm. 
a kép a jobb margóhoz igazítva jelenik meg.

1 pont
1 pont

1 pont
1 pont

az idézet formázása 3 ponT

az idézet betűtípusa garamond, betűmérete 20 pont.
a bal és jobb oldali behúzás értéke 3-3 cm, az idézet előtt a térköz 
12 pont.
az idézet bekezdése középre, a szerző bekezdése jobbra igazított.

1 pont

1 pont
1 pont

Összesen: 40 ponT
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3D nyomtatás

Teljes értékű megoldásnak számít, ha jó stílusok használatával formázta a webla-
pokat a vizsgázó a tagek esetleges paraméterezése helyett.
A képek és a hivatkozások csak relatív útvonalmegadás esetén fogadhatók el.

Helyes állománynevek 2 ponT

legalább egy weblap állományneve helyes.
Mind a négy weblap létezik a megfelelő tartalommal, és mindegyik 
állománynév helyes.
A pontok csak html kiterjesztés alkalmazása esetén adhatók meg.

1 pont
1 pont

színbeállítások 3 ponT

legalább egy weblapon a háttérszín, szövegszín narancssárga (#ff6600).
legalább egy weblapon a linkek minden állapotának színe sötétbordó 
(#800000).
Mind a négy weblapon a háttérszín, a szövegszín, a linkek minden ál-
lapotának beállítása helyes.

1 pont

1 pont

1 pont

Címbeállítások 2 ponT

a <title> értéke legalább egy weboldalnál helyes.
Mind a négy weboldalon a <title> beállítása helyes.

1 pont
1 pont

táblázatok 2 ponT

egy weboldalon létrehozott egy középre igazított, 80% széles, világos 
krémszínű (#ffffCC) hátterű táblázatot.
Minden oldalon létrehozta a fent leírt táblázatot.

1 pont
1 pont

Hivatkozások 5 ponT

a 3dpinter1.html lapon a „Kapcsolódó iparágak” címre hivatkozást 
készített, mely a 3dprinter2.html oldalra mutat.
Bármelyik másikat készítette el, akkor is jár a pont.
a 3dprinter1.html lapon mindhárom hivatkozást a leírásnak meg-
felelően elkészítette.
a 3dprinter3.html oldalon a megfelelő mondatot hivatkozássá 
alakította, mely a következő weboldalra mutat: 
http://index.hu/tech/2013/05/13/mindenki_berezelt_a_3d-ben_
nyomtathato_fegyvertol/
a forrásban található zárójeles szövegrész az elkészített weboldalon 
nem látszik.
Három weboldalon a „Vissza” feliratot az alapértelmezettnél nagyobb 
betűmérettel elkészítette. a felirat az oldalak alján középre igazítva 
jelenik meg.
a feliratra hivatkozást állított be, mely a 3dprinter1.html oldalra mutat.
A pont akkor is jár, ha a három lapból kettőn helyesen elkészítette.

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

1 pont

2. 
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3dprinter1.html 5 ponT

az oldalon 2-soros, 4-oszlopos (vagy a mintának mindenben megfele-
lő más beosztású) táblázatot alakított ki, melynek a 2. sorában a cel-
lákat egyesítette.
a táblázat első sorában szereplő szövegek karakterméretét az alapér-
telmezettnél nagyobbra állította.
az első sor 4. cellájába a 3d.jpg állomány megjelenik, a képről a fe-
lesleges részeket levágta, a magasságát a méretarányok megtartása 
mellett 200 képpontra állította.
a „Térbeli nyomtatás” cím címsor1 stílussal formázott.
a megfelelő sorokat felsorolássá alakította.

1 pont

1 pont

1 pont
1 pont
1 pont

3dprinter2.html 5 ponT

az oldalon 5-soros, 4-oszlopos (vagy a mintának mindenben megfele-
lő más beosztású) táblázatot alakított ki, melynek az 1. sorában a cel-
lákat egyesítette.
az első sorban a címet begépelte, címsor1 stílussal formázta.
a képeket a megfelelő cellákba, a megfelelő sorrendben beillesztette.
a képek alatti szöveget hibátlanul begépelte, a karakterek méretét az 
alapértelmezettnél nagyobbra állította.
az oldalon minden tartalom (képek, szövegek) középre igazított.

1 pont
1 pont
1 pont

1 pont
1 pont

3dprinter3.html 3 ponT

Minden szöveget a megfelelő helyen megjelenített, a cím címsor1 stí-
lussal formázott.
a kép a megfelelő helyen megjelenik.
a kétszintű felsorolást a mintának megfelelően kialakította, sortörést 
alkalmazott.

1 pont
1 pont
1 pont

3dprinter4.html 3 ponT

a szöveges tartalmat az oldalon egy táblázat megfelelő celláiba meg-
jelenítette, a cím címsor1 stílussal formázott, középre igazított.
Minden képet a megfelelő helyre beillesztett, szélességüket 200 kép-
pontra állította.
az első sor kivételével az első oszlop celláinak tartalma vízszintesen 
jobbra, a második oszlop celláinak tartalma vízszintesen balra igazí-
tott.

1 pont

1 pont

1 pont

Összesen: 30 ponT
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Városi Könyvtár

az adatok betöltése és a fájl mentése 1 ponT

az adatok.txt állomány teljes tartalmát elhelyezte az a1-es cellától 
kiindulva. a munkalap neve Felmérés, a táblázatot pedig konyvtar 
néven mentette.

1 pont

életkor 2 ponT

a d oszlop mögé beszúrt egy új oszlopot, és az első cellába hibátlanul 
begépelte az „Életkor” feliratot.
az e oszlopban a válaszadók életkorát megjelenítette.
Például:
e2-es cellában: =ÉV(MA())-ÉV(D2)

1 pont
1 pont

Hányszoros? 3 ponT

a H oszlopban megjelenítette a megfelelő arányt.
a H oszlopban ez az arány csak akkor jelenik meg, ha sem a g, sem az 
f oszlop megfelelő cellájának tartalma nem egyenlő nullával.
a H oszlopban ez az arány csak akkor jelenik meg, ha sem a g, sem az 
f oszlop megfelelő cellájának tartalma nem egyenlő nullával.
Más esetben a cellában nem jelenik meg semmi.
Például:
H2-es cellában: =HA(ÉS(F2<>0;G2<>0);G2/F2;””)

1 pont

1 pont

1 pont

évente átlagosan 1 ponT

az n oszlopban kiszámolta az évente átlagosan kölcsönzött könyvek 
számát.
Például:
n2-es cellában: =J2*12

1 pont

válaszadók száma 1 ponT

e49-es cellában: =DARAB2(B2:B46) 1 pont

válaszadók életkorának mediánja 1 ponT

e50-es cellában: =MEDIÁN(E2:E46) 1 pont

fiatalkorúak aránya 2 ponT

e51-es cellában jól meghatározta a fiatalkorúak számát.
e51-es cellában helyesen írta fel az arányt.
Például:
e51-es cellában: =DARABTELI(E2:E46;”<18”)/E49

1 pont
1 pont

3. 
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legalább 3-as értékelés 2 ponT

az e52-es cellában jól meghatározta a legalább 3-as értékelést adók 
számát.
a képlet kialakításakor a d52-es cellára hivatkozott.
Például:
e52-es cellában: =DARABTELI(K2:K46;”>=”&D52)

1 pont

1 pont

Más lakhelyűek által kölcsönzött könyvek száma 2 ponT

a képletben az átlagHa függvényt alkalmazta.
az átlagHa függvényt jól paraméterezte.
Például:
e53-as cellában: =ÁTLAGHA(M2:M46;”nem”;J2:J46)

1 pont
1 pont

átlagosan a legtöbb könyvet kölcsönözte 3 ponT

Meghatározta a havonta olvasott könyvek maximumát.
Meghatározta, hogy a legtöbb könyv hányadik sorban van.
Meghatározta annak a személynek a nevét, aki átlagosan a legtöbb 
könyvet kölcsönözte.
Például:
e54-es cellában: 
=INDEX(B2:B46;HOL.VAN(MAX(J2:J46);J2:J46;0);1)

1 pont
1 pont

1 pont

felsőfokú végzettséggel rendelkező férfi látogatók szűrése 2 ponT

a megfelelő adatok szűrése a munkafüzet 2. lapjára megtörtént.
az adatokat életkor szerint növekvő sorrendbe rendezte.

1 pont
1 pont

a táblázat formázása 6 ponT

az első sor magasabb a többinél, sortörést és vízszintes valamint füg-
gőleges középre igazítást alkalmazott.
a táblázatban minden páros sor háttérszíne világoskék, a segédtáb-
lázatot a mintának megfelelően keretezte, a cellaegyesítéseket elvé-
gezte.
az „év” és a „db” mértékegységek a megfelelő helyen megjelennek.
a táblázatban a kódok jobbra, a nevek balra, az összes többi adat kö-
zépre igazított.
a lapon beállított fekvő tájolást, minden margó 1 cm, a lapon a táblá-
zat függőlegesen és vízszintesen is közepre igazítva jelenik meg.
Minden adat jól olvasható, a H oszlopban az adatok 2 tizedre kerekítve 
jelennek meg.

1 pont

1 pont
1 pont

1 pont

1 pont

1 pont
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diagram 4 ponT

sávdiagramot készített a megfelelő adatokból, és ezt a 2. munkalapon 
helyezte el.
a diagram címe „Felsőfokú végzettséggel rendelkező férfiak könyvköl-
csönzései”, a diagram jelmagyarázatot nem tartalmaz.
a diagram és a rajz területe is rgB(149, 55, 53) színkódú háttérrel ren-
delkezik.
a vízszintes tengely címe „db” szöveg.

1 pont

1 pont

1 pont
1 pont

Összesen: 30 ponT

Filmadatbázis

az adatbázis létrehozása 4 ponT

az adatbázis létrehozása filmek néven és az adatok importálása a 
táblákba helyes.
a megadott mezők a megfelelő típussal szerepelnek, a kulcsokat megadta.
létrehozta a feladat táblát, a leírásnak megfelelően felvette a mezőket.
Begépelte az adatokat.

1 pont
1 pont
1 pont
1 pont

Minden lekérdezésben pontosan a kívánt mezők szerepelnek.
A pont nem adható meg, ha 3 lekérdezésnél kevesebbet készített el.

1 ponT

2filmdrama lekérdezés 2 ponT

a cim mező megjelenik. a szűrési feltétel jó a mufaj mezőre.
a cím szerinti ábécérendben jelennek meg az adatok.
Például: 
SELECT cim
FROM film
WHERE mufaj=”filmdráma”
ORDER BY cim

1 pont
1 pont

3Spielberg lekérdezés 2 ponT

a cim mező megjelenik. a megfelelő táblákat vette fel a lekérdezés-
ben, a táblák közötti kapcsolatok helyesek.
a szűrési feltétel jó a nev mezőre.
Például: 
SELECT cim
FROM muvesz INNER JOIN (film INNER JOIN alko-
to ON film.fazon = alkoto.fazon) ON muvesz.azon =  
alkoto.azon
WHERE nev Like ”*Spielberg*”

1 pont
1 pont

4. 



1. feladatsor értékelése

111

4filmek lekérdezés 2 ponT

a cim mező megjelenik. a szűrési feltétel jó a kesz_ev mezőre.
a szűrési feltétel jó az oscar_db és az oscar mezőkre. 
Például: SELECT cim
FROM film
WHERE kesz_ev>=1990 And kesz_ev<2000 AND oscar_db>= 
1 AND oscar=False

1 pont
1 pont

5legtobb lekérdezés 2 ponT

a nev, leiras mező megjelenik. a megfelelő táblákat vette fel a lekér-
dezésben, a táblák közötti kapcsolatok helyesek.
rendezés oscar_db szerint csökkenő sorrendbe. a visszatérés értékét 
beállította 1-re.
Például: SELECT TOP 1 nev, leiras
FROM muvesz INNER JOIN (film INNER JOIN (feladat INNER 
JOIN alkoto ON feladat.ftip = alkoto.ftip) ON film.
fazon = alkoto.fazon) ON muvesz.azon = alkoto.azon
ORDER BY oscar_db DESC

 
1 pont

1 pont

6muvesz lekérdezés 3 ponT

a nev mező és a darabszámlálás értéke megjelenik. a megfelelő táb-
lákat vette fel a lekérdezésben, a táblák közötti kapcsolatok helyesek. 
a szűrési feltétel jó az oscar mezőre.
Csoportosította az adatokat a nev mező szerint. a szűrési feltétel jó a 
darabszámlálás értékére.
Például: SELECT nev, Count(*)
FROM muvesz INNER JOIN alkoto ON muvesz.azon =  alkoto.azon
WHERE alkoto.oscar=True
GROUP BY nev
HAVING Count(*)>=2;

 
1 pont
1 pont

 
1 pont

7_2003 jelentés 4 ponT

elkészítette a lekérdezést, az adatokat szűrte a kesz_ev mezőre.
Például: SELECT cim, mufaj, hossz, oscar_db, nev, leiras
FROM muvesz INNER JOIN (film INNER JOIN (feladat INNER 
JOIN alkoto ON feladat.ftip = alkoto.ftip) ON film.
fazon = alkoto.sorszam) ON muvesz.azon = alkoto.azon
WHERE kesz_ev=2003
elkészítette a jelentést, a minta szerint megjelenítette a mezőket.
a film adatai alapján csoportosította, a csoporton belül az alkotók 
neve szerint rendezte az adatokat.
felvette a jelentés címét és a mezőnevek feliratait helyesen jelenítet-
te meg.

1 pont

1 pont

1 pont
 

1 pont

Összesen: 20 ponT


