
 

gyakorlati vizsga 0522  2006. február 28. 

Informatika — emelt szint — értékelőlap Azonosító jel:           

1. 1848. 
A dokumentum neve és alapbeállításai jók 2 pont 

A cím létezik, és a leírásnak megfelel 2 pont 
A feladatok a megadott formátumú automatikus számozással 
készültek  3 pont 

A tesztlap 1. feladatának kiegészítése 3 pont 
A tesztlap 2. feladatában a kiegészítő szöveg formázása 
helyes 1 pont 

A kép beillesztése helyes 2 pont 

Szövegdobozok beszúrása, formázása 4 pont 

Szövegdobozok elrendezése 6 pont 

A tesztlap 3. feladatában a táblázat kialakítása 4 pont 

Élőfej megadása helyes 1 pont 

Végjegyzet elhelyezése 2 pont 

Összesen: 30 pont 
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2. Az osztály költségvetése 
Létrehozta az osztalypenz fájlt, és benne a „költségek” 
munkalapot 1 pont 

Diagram helyes elkészítése 2 pont 
A „bevételek” munkalapra a bevetelek.txt fájl tartalma 
került 1 pont 

Beszúrta az új sort, és a mintának megfelelően töltötte ki 1 pont 
A bevételek munkalapon megjelenítette a költségek 
összegét 1 pont 

Összegezte a szeptemberi és októberi bevételeket oszlopaik 
alján 1 pont 

Kiszámította novembertől áprilisig a havi beadandó 
összegeket 5 pont 

Táblázat formázása 3 pont 

Összesen: 15 pont 
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3. Családfa 
Adatbázis létrehozása 2 pont 

Mezők helyes megadása 2pont 

Peterek lekérdezés 2 pont 

Gyorgyok lekérdezés 3 pont 

Szuletes lekérdezés 2 pont 

Legidosebb lekérdezés 4 pont 

Rita_edesanyja lekérdezés 3 pont 

Rita_apja lekérdezés 5 pont 

Apak lekérdezés 5 pont 

Peter_jel jelentés 2 pont 

Összesen: 30 pont 
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4. Telefonszámla 
szamla néven létrehozta a programállományt 1 pont 

Telefonszám bekérése 2 pont 

Mobil szám meghatározása 5 pont 

Hívás kezdete és vége idők bekérése 8 pont 

Fájl megnyitása, adatok beolvasása 7 pont 

Számlázott percek meghatározása és kiírása fájlba 8 pont 
Csúcsidős és csúcsidőn kívüli hívások számának 
megszámlálása 6 pont 

Mobil és vezetékes számmal beszélt percek összesítése 4 pont 

Csúcsdíjas hívásokért fizetendő összeg meghatározása 4 pont 

Összesen: 45 pont 

 


