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Увод 
Оцењивање задатака врши се према начину бодовања у упутству за исправљање и 
оцењивање. У упутству за исправљање веће логичке целине налазе си у уоквиреним 
деловима. У неуоквиреним деловима се налазе разложени бодови с једне стране, а с 
друге сртане упутства о томе када се могу, а када се не могу доделити бодови. 

Ради јединственог оцењивања молимо Вас да не одступате од бодовања описаног у 
упутству. Ван датог начина у упутству, бодови се не могу даље разлагати. Ако је за 
један задатак стигло више решења, оцењујте онај који постиже највише бодова. За 
вишеструка добра решења не могу се дати додатни бодови. 

На крају упутства налази се лист за оцењивање, који садржи само број бодова по 
оцењиваним јединицама. За сваки испитни рад треба попунити по један лист за 
оцењивање и приложити га уз испитни рад кандидата. То добија каднидат у руке 
приликом прегледа рада. Укупан број бодова за поједине задатке, постигнут број 
бодова на испиту и процентуални резултат треба уписати – на одговарајуће место – на 
последњу страницу испитног рада. 
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1. Траг кочења 
Постоји презентација под називом fekut у формату прогарама за 
презентацију. Унет је текст  1 бод
Бод се може дати ако презентација садржи бар 3 слајда и 
сваки слајд садржи текст из фајла fekszov.txt у датом 
редоследу.  
Позадина сваког слајда је сива RGB(166, 166, 166), текст је бео  1 бод
Бод се може дати ако су параметри на свим слајдовима 
добри и ако су направљена бар три слајда.  
Форматирање текста и наслова на слајдовима 4 бода
Текст слајдова је истог типа слова Arial (Nimbus Sans), 
наслови су величине 34, остали текст 30 поинта, ако се у 
задатку не тражи другачије  1 бод 
Први ниво набрајања је величине слова од 30 поинта, други 
ниво је 26 поинта 1 бод 
Наслови су поравнати улево прелом редова према примеру 1 бод 
Испод наслова, дужином целог текст бокса за наслов налази 
се црна линија, чија је ширина 3-4 понта 1 бод 
Поени следују онда ако су параметри на свим слајдовима 
једнаки и бар је направљено 3 слајда.  
Последњи бод следује и онда ако су текст боксови наслова 
различите величине.  
Садржај и подешавање првог слајда 6 бодова
Унет је текст за први слајд и наслов је добар 1 бод 
Бод само онда може да се додели ако се текст појављује у 6 
редова без набрајања.  
Текст је задебљаног типа слова (félkövér-bold) и 
хоризонтално подешен по средини  1 бод 
Испод текста се налазе два таласа или правоугаоника 1 бод 
Оба облика су димензије 21х1 цм подешени хоризонтално 
по средини, један испод другог 1 бод 
Облици немају оквир, променљиве су унутрашњости, с леве 
стране су сиви и то прелази у црну боју на десној страни 1 бод 
Два облика се у исто време појављују на страници с леве 
стране на десно, споријом брзином но што је уобичајено 1 бод 
Садржај и подешавање другог слајда 2 бода
Унет је текст за други слајд и наслов је добар; знак за 
набрајање је добар „~” или слика jel.png.  
Ова два бода се не могу разложити.  
Садржај и подешавање трећег слајда 3 бода
Унет је текст на трећи слајд, уместо, „степени Целзијуса“ 
стоји „°C”, наслов је добар 1 бод 
Бод се може само онда дати ако се текст појављује с 
набрајањем.  
Према примеру набрајање је двослојно и симбол за 
набрајање је подразумевани. 1 бод 
На десној страни слајда налази се слика mintazat.png, 
пропорционално подешена да је висине од 4-5 цм и не 
прекрива текст  1 бод 
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Графички облици и наслов четвртог слајда 7 бодова
Наслов је добар и на слајду постоји бар један правоугаоник 
без оквира, црне унутрашњости и величине од 1 цм 1 бод 
На слајду постоје 4 правоугаоника висине 1 цм, ширине су 
им од горе на доле 17, 20, 13 и 15 цм, без оквира су и црне 
боје 1 бод 
Бод се може дати ако су бар 3 правоугаоника са свим 
добрим параметрима.  
Постоје 4 стрелице изнад правоугаоника, дужина им је 
редом 17, 20, 13 и 15 цм, дебљина 0,2 цм 1 бод 
4 стрелице показују на десно и црне су 1 бод 
Постоји круг испред правоугаоника којем је пречник 1 цм, 
оквир му је црн, дебљине 9 поинта, није обојен, 1 бод 
Сва 4 круга имају добре параметре 1 бод 
Правоугаоници и стрелице су међусобно подешени улево, 
кругови су једни наспрам других поравнати хоризонтално 
по средини. 1 бод 
Текст и анимација четвртог слајда 6 бодова
У првом и трећем правоугаонику се налази „ Зимске 
гуме”, у другом и четвртом правоугаонику се налази текст 
„ Летње гуме”  1 бод 
Текст је добар изнад прве и треће стрелице, односно лево од 
стрелица који приказује дужину кочења, величина слова је 
18 поинта 1 бод 
У првом и трећем правоугаонику је текст беле боје, у 
другом и четвртом правоугаонику је бледо зелени, величина 
слова је 18 поинта 1 бод 
На десном крају сва 4 правоугаоника појављује се слика 
auto.png  1 бод 
Бод се не даје ако слика било где излази из правоугаоника.  
Аутомобили се равномерно с лева појављују на страници 
један за другим, без кликтања на страницу 1 бод 
Горња два аутомобила се појављују спорије него доња два 1 бод 
Горњи бодови се могу дати и онда ако су од 4 слична 
облика бар 3 исправно направљена.  
Укупно: 30 бодова
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2. Празнични датуми 
Подаци су учитани и сачувани под називом unnepi  1 бод
Садржај целог фајла napok.txt је постављен почев од 
ћелије A1, табела је сачувана под називом unnepi у 
формату програма за руковање табелама.  
Бод се не може дати ако је учитавање кодно неисправно.  
Одређивање актуалног датума и године 1 бод
У ћелији B1 је дефинисан актуелни датум, у ћелији G1 
актуелна година.  
На пример: 
У ћелији B1: =MA()односно =TODAY() 
У ћелији G1: =ÉV(MA())односно =YEAR(TODAY()) 
или 
=ÉV(B1) односно =YEAR(B1)  
Одређивање следећих 9 година 1 бод
У области H1:P1 су године које следе после године из G1  
На пример: 
У ћелији H1: =G1+1  
Израчунавање датума празника у датих 10 година 2 бода
У области G2:P12 је дат тачан датум за одређени празник, 
за одређену годину  1 бод 
Бод се даје ако највише у једном реду или колони нема 
формуле.  
У G2:P12 области је коришћењем формуле која се може без 
грешке копирати дат тачан датум за одређени празник, за 
одређену годину  1 бод 
На пример: 
У ћелији G2: =DÁTUM(G$1;$D2;$E2)односно 
=DАТЕ(G$1;$D2;$E2)  
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Израчунавање назива следећег наступајућег празника и за колико 
дана ће он бити 4 бода
Исправно одређује место датума из ћелије B1, (ако је то 
празник), а ако није онда празник који је први следећи у 
односу на тај датум у области F2:F12  1 бод 
На пример: 
HOL.VAN(B1;G2:G12;1) или MATCH(B1;G2:G12;1)  
Исправно одређује назив следећег празника ако актуелни 
датум није 31. децембар. 1 бод 
На пример: 
У ћелији B2: =INDEX(F2:F12;HOL.VAN(B1;G2:G12;1)+1)  
Исправно одређује за колико дана ће наступити следећи 
празник ако актуелни датум није 31. децембар. 1 бод 
На пример: 
У ћелији B3: =INDEX(G2:G12;HOL.VAN(B1;G2:G12;1)+1)-B1  
Исправно одређен следећи наступајући празник и за колико 
дана ће то бити, за било који актуелни датум 1 бод 
На пример: 
У ћелији R1: =DÁTUM(G1;12;31) 
или 
Коришћењем у ћелији G12 
У ћелији B2: 
=INDEX(F2:F12;HA(B1<>R1;HOL.VAN(B1;G2:G12;1)+1;1)) 

или 
=HA(B1=G12;F2;INDEX(F2:F12;HOL.VAN(B1;G2:G12;1)+1;1)) 

У ћелији B3:  
=HA(B1<>R1;INDEX(G2:G12;HOL.VAN(B1;G2:G12;1)+1)-B1;1) 

или 
=HA(B1=G12;1;FKERES(B2;F2:G12;2;HAMIS)-B1) 

где су одговарајуће функције: DÁTUM/DATE; HA/IF; 
FKERES/VLOOKUP; HOL.VAN/MATCH;  

параметар функције логичког типа: HAMIS/FALSE;  
Одређивање за колико дана ће наступити произвољно изабран 
празник 2 бода
Исправно одређује број дана до празника, ако је дати 
празник већ био ове године 1 бод 
Исправно одређује број дана до празника, ако дати празник 
још није био ове године 1 бод 
На пример: 
У ћелији R3: =FKERES(B4;F2:H12;2;HAMIS) 
и 
У ћелији S3: =FKERES(B4;F2:H12;3;HAMIS) 
и 
У ћелији B5: =HA(R3>=B1;R3-B1;S3-B1) 
где су одговарајуће функције: FKERES/VLOOKUP; HA/IF;  
параметар функције логичког типа: HAMIS/FALSE;  
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Одређивање дана у недељи 1 бод
У области G16:P26 за одговарајући датум приказује редни 
број дана у недељи.  
На пример: 
У ћелији G16: =HÉT.NAPJA(G2;2) односно =WEEKDAY(G2;2)  
Бод се може дати и ако се користи другачији други 
параметар функције.   
Одређивање броја слободних дана 1 бод
У области G28:P28 је исправно одређen број нерадних дана 
у датој години.  
Бод се даје и ако је у само једној ћелији исправно 
примењена функција.  
На пример: 
У ћелији G28: =DARABTELI(G16:G26;"<=5") 
односно =COUNTIF(G16:G26;"<=5")  
Функцију треба исправно да се обликује у односу на 
параметар за одређивање редног броја дана у недељи.  
Израда дијаграма 2 бода
Стубни дијаграм приказује податке из области G28:P28 у 
зависности од године, (вредности за годину се виде на х 
оси) 1 бод 
Дијаграм је без легенде, наслов је „Број празничних дана 
који падају у радне дане“ и горњи леви угао се налази у 
ћелији A6  1 бод 
Укупно: 15 бодова



 

gyakorlati vizsga 1312 8 / 17 2014. május 13. 

Informatika szerb nyelven — emelt szint Javítási-értékelési útmutató 

3. Топ листа 
Креирање базе 3 бода
База је креирана под називом slagerlista, табеле су 
импортоване 1 бод 
Дата поља су одговарајућег типа 1 бод 
У табели album је подешен кључ за дато поље , у 
табели toplista је од колона albumid и ev креиран сложени 
кључ 1 бод 
У сваком упиту и извештају се тачно приказују само тражена поља 
и изрази  1 бод
Бод се не може дати ако је кандидат исправно решио мање 
од 4 задатка.  
Упит 2fekete  2 бода
Или у имену извођача или у називу албума је исправан 
филтер 1 бод 
Бод се додељује само ако се, по услову задатка, део речи 
„fekete” појављује у називу извођача, или у називу албума.  
Исправан је филтер за обе колоне и оператор (or) спаја два 
филтра  1 бод 
На пример: 

SELECT eloado, cim 
FROM album 
WHERE eloado like '*fekete*' or cim like '*fekete*';  

Упит 3kiadolista  3 бода
Користи одговарајућу функцију за бројање  1 бод 
Груписање по kiado је исправно 1 бод 
Исправно је сортирање по броју албума - у опадајућем 
редоследу  1 бод 
На пример: 

SELECT kiado, count(*) AS [broj albuma] 
FROM toplista 
GROUP BY kiado 
ORDER BY 2 DESC;  

Упит 4sikeres  4 бода
Користи се одговарајућа функција и колона за сумирање је 
исправна 1 бод 
Исправна веза између табела и сортирано је по суми  1 бод 
Смер сортирања је опадајући 1 бод 
Појављује се име извођача који има највише платинастих 
признања и број тих признања  1 бод 
Овај бод се не даје ако се поред имена извођача који има 
највише платинастих признања и броја тих признања 
појављује још и нека друга вредност.  
На пример: 

SELECT TOP 1 eloado, Sum(platinadb) AS ukupno 
FROM album, toplista 
WHERE album.id = toplista.albumid 
GROUP BY eloado 
ORDER BY 2 DESC;  
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Упит 5tartos  3 бода
Појављују се колоне eloado и cim и користи се одговарајућа 
функција за бројање 1 бод 
Веза међу табелама је добра, груписање по колонама eloado 
и cim је добро 1 бод 
Групно филтрирање на основу сумираног броја је добро 1 бод 
На пример: 

SELECT eloado, cim, count(*) AS [KOLIKO PUTA] 
FROM album, toplista 
WHERE album.id = toplista.albumid 
GROUP BY eloado, cim 
HAVING count(*) >=3;  

Упит 6nevcimben  2 бода
Појављују се колоне cim и eloado и име извођача је тражено 
у називу албума 1 бод 
Критеријум филтрирања је исправан, испред и иза имена 
извођача је спојен, слепљен симбол '*' 1 бод 
На пример: 

SELECT cim, eloado 
FROM album 
WHERE cim like '*'+eloado+'*';  

Упит 7palya  5 бодова
Појављује се колона eloado и обезбеђено је да се свако име 
појављује само једном 1 бод 
„Palya Bea” се не појављује 1 бод 
Резултат помоћног или подупита може се користити у 
главном упиту и веза међу табелама је исправна  
или 
Друго појављивање табела album и toplista исправно 
повезан 1 бод 
Исправно је уграђен резултат филтрирања у помоћном 
упиту или подупиту или из другог појављивања табела 1 бод 
Исправно је филтрирање имена „Palya Bea” у помоћном 
упиту или подупиту или у другом појављивању табеле 
album  1 бод 
На пример: 

SELECT DISTINCT eloado 
FROM album, toplista 
WHERE album.id = toplista.albumid 
 and eloado<>'Palya Bea'  
 and kiado in (SELECT kiado 
  FROM album, toplista 
  WHERE album.id = toplista.albumid 
   and eloado='Palya Bea'); 

или 
SELECT a2.eloado 
FROM album AS a1, toplista AS t1, toplista AS t2, 
 album AS a2 
WHERE a1.id = t1.albumid and t1.kiado = t2.kiado 
 and t2.albumid = a2.id 
GROUP BY a1.eloado, a2.eloado 
HAVING a1.eloado="Palya Bea" 
 and a2.eloado<>"Palya Bea"; 
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Упит 8stat  2 бода
Поред имена издавача и извођача исправно се појављује 
број албума 1 бод 
Веза међу табелама је добра, груписање по колони kiado, а 
онда по eloado је исправно 1 бод 
На пример: 

SELECT kiado, eloado, count(album.id) AS [albumi] 
FROM album, toplista 
WHERE album.id=toplista.albumid 
GROUP BY kiado, eloado; 

Извештај 8stat  5 бодова
Постоји извештај под називмо 8stat  1 бод 
Извештај је креиран коришћењем упита 8stat или помоћне 
табеле 1 бод 
Бод се даје ако је назив упита другачији, али је помоћу њега 
креиран извештај.  
Груписано је по имену издавача 1 бод 
У заглављу извештаја се појављује наслов „Slager lista-TOP 
100” назив колоне са сумираним вредностима је „albumi” 1 бод 
Ширина колона је подешена тако да су сви подаци у 
потпуности читљиви. 1 бод 
Укупно: 30 бодова
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4. Стрељаштво 
Предати програм се може само онда оцењивати ако постоји изворни фајл у 

изабраном програмском окружењу и фајл садржи изворни код потребан за решавање 
подзадатака. 

У току бодовања ће се вредновати и решења која дају грешку при извршавању, 
односно само су делимично добри. Бодови се дају за текст који се исписује на екран и 
онда ако тај текст не користи слова која не постоје у енглеској абецеди (nem 
ékezethelyes). 

Постоји програм под називом loves  1 бод
Бод се само онда може дати ако је име исправно и 
приликом превођења односно извршавања не даје грешку.  
Поруке на екрану 2 бода
Бар је у једном задатку где се тражи исписивање на екран 
уписан редни број задатка и - ако је потребно - указано је на 
садржај податка који треба унети 1 бод 
У свим задацима где се тражи исписивање на екран уписан 
редни број задатка и уколико је решен и 5. задатак ту је 
указано на садржај податка који треба унети 1 бод 
Бод се не може дати ако је решено мање од 3 таква задатка.  
Обрада фајла који се уноси, учитава 5 бодова
Фајл је отворен за читање пре учитавања 1 бод 
Учитан је број учесника (такмичара) 1 бод 
Учитана је серија хитаца једног такмичара 1 бод 
Учитани су сви подаци 1 бод 
Ускладиштени су, сачувани, сви подаци 1 бод 
Бод следује и онда ако подаци нису сачувани, али су бар 
три задатка решена.  
Последња два бода само онда следују ако се, према 
постављеном задатку, исправно рукује фајлом произвољног 
броја редова (максимум 1+100 редова) у свим подзадацима.  
Одређивање погодака који су остварени један за другим 3 бода
Исправно је утвђено за једног такмичара да ли је погодио 
мету више пута у низу 1 бод 
Сви су такмичари проверени, и у свим случајевима је 
исправно утврђено да ли су погоци постигнти један за 
другим 1 бод 
Исправно су приказани на екрану, размаком раздвојени 
редни бројеви такмичара, (у случају датог улазно фајла:  
2 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 19 20 21) 1 бод 
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Одређивање највећег броја хитаца 4 бода
За једног корисника је испитан број хитаца  1 бод 
Одређен је максимални број хитаца 1 бод 
Бод следује и онда ако податак није посебно одређен, али је 
редни број такмичара с највише хитаца исравно утврђен.  
Одређен је редни број једног од такмичара који је имао 
највише хитаца 1 бод 
Приказан је редни број једног од такмичара који је имао 
највише хитаца 1 бод 
Креирање функције loertek  8 бодова
Креирана је функција под називом loertek која нема 
синтатске грешке, и тачно користи променљиве које се 
појављују у алгоритму. (узет у обзир специфичност 
програмског језика) 1 бод 
Функција има типове параметара који су раније 
дефинисани, тип излазног податка је одговарајући 1 бод 
Исправно је написан циклус описан у алгоритму 2 бода 
Бод се не може дати ако није кодиран управо задати 
алгоритам.  
Исправно је написано гранање описано у алгоритму 2 бода 
Бод се не може дати ако није кодиран управо задати 
алгоритам.  
Исправна је вредност коју функција одређује 1 бод 
Функција је коришћена у решавању бар једног од следећа 
два задатка 1 бод 
Одређивање података за једног такмичара 11 бодова
Учитан је редни број једног такмичара 1 бод 
Приказан је један редни број хитца који је погодак 1 бод 
Бод се не може дати ако је приказан и такав хитац који није 
погодак (који је промашај).  
Управно су они хици приказани који су погодци и поједине 
хице раздваја размак (бланко) 1 бод 
Одрђено је колико је мета такмичар укупно погодио 1 бод 
Приказано је колико је мета такмичар укупно погодио 1 бод 
Бод се не може дати, ако је вредност погрешна.  
Исправно одређена дужина једне серије погодака  2 бода 
Исправно одређена најдужа серија погодака 1 бод 
Приказана је горе одређена дужина 1 бод 
Приказан је број бодова које је такмичар постигао 2 бода 
Бод се не може дати ако је неисправно одређен број бодова.  
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Одређивање крајњег резултата такмичења 11 бодова
Такмичари су сортирани по броју бодова у опадајућем 
редоследу 2 бода 
Креиран је фајл sorrend.txt и писано је у фајл  1 бод 
Први ред је исправног садржаја (ранг: 1, следи стартни број 
такмичара и број постигнутих бодова.) 1 бод 
Сви редови су формално исправни (број са ранг листе, 
стартни број такмичара,  постигнут број бодова) 1 бод 
У свим редовима који се појављују, подаци су раздвојени 
тачно једним табулатором 1 бод 
У првом реду је заузето 1. место и бар у једном следећем 
реду је исправан број са ранг листе 1 бод 
У једном случају је исправно решен проблем такмичара са 
истим бројем бодова 1 бод 
Овај бод не следује ако на истој позицији ранг листе где су 
такмичари са истим бројем бодова има и неко са 
различитим бројем бодова.  
У свим случајевима је исправно решен проблем такмичара 
са истим бројем бодова 1 бод 
Овај бод не следује ако се може наћи на истој позицији ранг 
листе где су такмичари са истим бројем бодова и неко са 
различитим бројем бодова.  
У једном случају је исправно одређено место на ранг листи 
такмичара који следује после оних са истим бројем бодова 1 бод 
Појављивање је по опадајућем редоследу броја бодова, ранг 
листа је исправна 1 бод 
Укупно: 45 бодова

Извор: 

1. Траг кочења 

http://nol.hu/lap/kerekvilag/20121031-hidegleles 

3. Топ листа 

http://www.mahasz.hu/ 
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1. Траг кочења 
Постоји презентација под називом fekut у формату 
прогарама за презентацију. Унет је текст 

1 бод 

Позадина сваког слајда је сива RGB(166, 166, 166), текст 
је бео 

1 бод 

Форматирање текста и наслова на слајдовима 4 бода 

Садржај и подешавање првог слајда 6 бодова 

Садржај и подешавање другог слајда 2 бода 

Садржај и подешавање трећег слајда 3 бода 

Графички облици и наслов четвртог слајда 7 бодова 

Текст и анимација четвртог слајда 6 бодова 

Укупно: 30 бодова 



 

gyakorlati vizsga 1312 15 / 17 2014. május 13. 

Informatika szerb nyelven 
emelt szint — értékelőlap 

Azonosító 
jel: 

               

2. Празнични датуми 

Подаци су учитани и сачувани под називом unnepi 1 бод 

Одређивање актуалног датума и године 1 бод 

Одређивање следећих 9 година 1 бод 

Израчунавање датума празника у датих 10 година 2 бода 

Израчунавање назива следећег наступајућег празника и за 
колико дана ће он бити 

4 бода 

Одређивање за колико дана ће наступити произвољно 
изабран празник 

2 бода 

Одређивање дана у недељи 1 бод 

Одређивање броја слободних дана 1 бод 

Израда дијаграма 2 бода 

Укупно: 15 бодова 
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3. Топ листа 

Креирање базе 3 бода 

У сваком упиту и извештају се тачно приказују само 
тражена поља и изрази 

1 бод 

Упит 2fekete  2 бода 

Упит 3kiadolista  3 бода 

Упит 4sikeres  4 бода 

Упит 5tartos  3 бода 

Упит 6nevcimben  2 бода 

Упит 7palya  5 бодова  

Упит 8stat  2 бода 

Извештај 8stat  5 бодова 

Укупно: 30 бодова 
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4. Стрељаштво 

Постоји програм под називом loves 1 бод 

Поруке на екрану 2 бода 

Обрада фајла који се уноси, учитава 5 бодова  

Одређивање погодака који су остварени један за 
другим 

3 бода 

Одређивање највећег броја хитаца 4 бода 

Креирање функције loertek 8 бодова 

Одређивање података за једног такмичара 11 бодова 

Одређивање крајњег резултата такмичења 11 бодова 

Укупно: 45 бодова 
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