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Увод 

 
Оцењивање задатака врши се према начину бодовања датом у упутству за исправљање 
и оцењивање. У упутству за исправљање веће логичке целине налазе си у уоквиреним 
деловима. У неуоквиреним деловима се налазе с једне стране разложени бодови, 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, у упутству датог начина, 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 резултат у процентима треба уписати – на одговарајућa местa – и на 
последњу страницу испитног рада. 
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1. Језеро Хевиз 
Фајл је сачуван под називом hevizi-to у формату програма за 
обраду текста, величина странице је A4 формата  1 бод
Документ садржи текст фајла hevizforras.txt и нема у њему 
сувишних пасуса или размака  1 бод
Маргине страница 1 бод
Лева и десна маргина су 2 цм, горња и доња 2,5 цм.  
Форматирање главног текста – (осим додатних захтева) 3 бода
Тип слова у главном тексту је Times New Roman (Nimbus 
Roman) величина 11 поинта 1 бод 
У документу је размак између редова једнолинијски, пасуси 
су поравнати с обе стране  1 бод 
Увученост првих редова пасуса је 0,6 цм, и после пасуса је 
простор (térköz) од 6 поинта 1 бод 
Бод се може дати и ако у тексту упозорења није подешен 
увучени први ред.  
Постављање слике heviz.jpg  4 бода
Бар на једном месту је у посебном пасусу као карактер 
унета слика heviz.jpg  1 бод 
Бар у једном случају је пасус који садржи слику подешен да 
је простор испред и иза њега и увученост реда 0  1 бод 
Бод се не може дати ако слика није у самосталном пасусу. 
Бар се у једном случају слика шири од једне до друге 
маргине (ширина 17±0,01 цм), пропорција слике је одржана 1 бод 
Обе слике су добро постављене 1 бод 
Форматирање наслова 4 бода
Бар је текст једног наслова величине слова од 16 поинта, 
задебљаног (félkövér) стила и први ред је увучен за 0,6 цм 1 бод 
Бар у једном случају позадина наслова је тамно црвена а 
слова су бела  1 бод 
Бар у једном случају испод и изнад наслова постоји тамно 
црвени оквир дебљине 2,5–3 поинта 1 бод 
Бод се не може дати ако лево или десно од пасуса такође 
постоји оквир.  
Сва три наслова су добра 1 бод 
Бод се не може дати ако испред и иза пасуса не постоји 
простор (térköz) од 18 поинта.  
Распоред слика barlang.jpg и terapia.jpg  5 бодова
Бар једна слика је унета и уоквирена текстом  1 бод 
Бар једна слика је подешена у десно у односу на маргину, 
промењене величине на 4±0,01 цм, уз пут је пажено на 
сразмеру странице  1 бод 
Подешавање обе слике је добро. 1 бод 
Испод слике barlang.jpg стоји текст „Улаз у пећину ”  1 бод 
Текст испод слике је величине слова од 9 поинта, искошен 
(dőlt), црне боје и подешен по средини у односу на слику  1 бод 
Бод следује независно од начина приказивања слике, 
простором за текст или натписом испод слике.  
Симбол „°C” је тачно написан у оба појављивања  1 бод
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Форматирање табеле која приказује састав воде  10 бодова
Део који почиње са „Састав воде (мг/л)” је преобликован у 
табелу од 22 реда и 2 колоне без оквира 1 бод 
Слова у ћелијама табеле су величине од 9 поинта, испред и 
иза пасуса је простор од 1 поинта  1 бод 
Пасуси у табели нису увучени (0 цм), садржај леве колоне је 
поравнат улево, десне колоне - по средини.  1 бод 
Бод следује без обзира на увученост првог реда.  
У ћелијама су леве маргине 0,3 цм, a десне 0 цм 1 бод 
Ако се у програму за едитирање не може подесити маргина 
ћелије, у случају увученог реда с леве стране за 0,3 цм, 
десно 0 цм такође се могу дати последња два бода.  
Прва колона табеле је широка 3 цм, друга 1,5  1 бод 
Позадина табеле је тамно црвена, боја слова је бела  1 бод 
Ћелије у првом реду су спојене, речи „Анјони:”, 
„Катјони:” и „Остало:” су поравнати по средини 1 бод 
Први и последњи ред је задебљаног стила слова (félkövér), 
величине 11 поинта  1 бод 
Табела је постављена на десну страну поглавља наслова 
„Лековити утицај” 1 бод 
Табела је у оквиру текста који је окружује с леве стране  1 бод 
Последња два бода се дају и ако је постављење табеле 
решено коришћењем оквира, области за текст која је без 
ивице и исте је ширине као табела.  
Обликовање набрајања  4 бода
Направљено је набрајање у листи болести  1 бод 
Симбол набрајања је  или слика felsorolasjel.png 1 бод 
Пасуси су поравнати улево, симбол набрајања је на 0,6 цм 
од маргине, текст почиње на 1,2 цм од леве маргине 1 бод 
Испред ставки набрајања (укључујући и прву) нема празног 
простора, али између последње ставке и следећег пасуса је 
простор од 6 поинта  1 бод 
Форматирање текста упозорења  3 бода
Бар један текст упозорења је од 12 поинта типа слова Arial 
(Nimbus Sans)  1 бод 
Бар један од текстова упозорења је поравнат по средини 
(középre zárt) и испред и иза њега је простор (térköz ) од  
18 поинта  1 бод 
Форматирање оба текста упозорења је добро, на другој 
страни је као у примеру примењен прелазак у други ред.  1 бод 
Унете слике на крају текста 3 бода
Слике tavirozsa.jpg, telen.jpg и latkep.jpg се 
налазе на датом месту  1 бод 
Лева слика је подешена, поравната ка левој маргини, 
средња по средини, десна према десној маргини  1 бод 
Доње ивице три слике су у једној линији, на крају текста  1 бод 
Укупно: 40 бодова
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2. E-књига 
Постоји презентација од 5 слајдова под називом e-konyv  1 бод
Бод се не може дати ако има мање од 4 слајда или 
презентација није сачувана под исправним називом.  
Форматирање позадине, текста и наслова 5 бодова
Позадина барем једног слајда је променљиве боје од горе на 
доле од светлобраон RGB(240, 236, 224) кода до браон кода 
RGB(196, 190, 150) 1 бод 
Позадина свих слајдова је променљиве боје од горе на доле 
од светлобраон RGB(240, 236, 224) кода до браон кода 
RGB(196, 190, 150) 1 бод 
Тип слова је у свим слајдовима Arial (Nimbus Sans) тамно 
браон боје кода RGB(89, 47, 22) (осим у случају кад то текст 
задатка захтева другачије) 1 бод 
На свим слајдовима су наслови једноредни, подешени по 
средини и задебљаног типа слова (félkövér /bold)  1 бод 
На свим слајдовима је наслов величине слова 41, а текст 
или 30 или 23 поинта (осим где текст задатка захтева друго) 1 бод 
Бодови се могу дати ако су подешавања иста на свим 
слајдовима и направљено је бар три слајда.  
Садржај и подешавање првог слајда 3 бода
На првом слајду су постављене слике reader1.png, 
reader2.png и reader3.png  1 бод 
Сликама reader1.png, reader2.png и reader3.png је 
промењене висина на 10±0,01 цм, сразмера је одржана  1 бод 
Слика reader2.png је у средини, од ње лево и горе је 
reader1.png, десно и доле је reader3.png 1 бод 
Садржај и подешавање другог слајда 2 бода
На другом слајду је текст постављен без ознаке набрајања  1 бод 
Пасусима је подешено зависна увученост (függő behúzás-
First line Indent) на 2,75±0,25 цм примењен је празан 
простор од 12 поинта и размак између редова је једноредан  1 бод 
Садржај и подешавање трећег слајда 3 бода
На трећем слајду је постављена слика diagram.png 
поравната по средини, одржане су јој пропориције, 
величине је 20±0,01 цм 1 бод 
Испод дијаграма је текст за објашњење, величина слова је 
16 поинта,  тип слова Arial (Nimbus Sans) тамно браон боје  
RGB(89, 47, 22) кода 1 бод 
Текст је у једном реду, оквир за текст и текст у њему су 
поравнати по средини, део у загради је искошеног типа 
слова (dőlt) 1 бод 
Бод се може дати и ако је само текст у загради искошен, не 
и заграде.  
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Изглед скица на четвртом слајду 8 бодова
Бар је једна микрокапсула направљена, има танак, црни  
оквир, светло сиве унутрашњости је, величина квадрата у 
коју је уписана је 6±0,01 цм×6±0,01 цм,  1 бод 
Бар у једној микоркапсули је 12±1 белих или 12±1 црних 
честица, величина квадрата у које су уписане је 
0,5±0,01 цм×0,5±0,01 цм 1 бод 
Изглед барем једне микрокапсуле и боја честица (праха) у 
њој је исправан (беле честице имају црне танке оквире, 
честице се међусобно не преклапају) 1 бод 
Бод се само онда може дати ако су црне и беле честице 
постављене на супротним странама, као у примеру.  
Обе микрокапсуле су исправно направљене, друга је прво 
копирана а затим симетрично пресликана по хоризонтали  1 бод 
Бар испод једне микрокапсуле постоји тамно сиви 
правоугаоник величине 8±0,01 цм×0,5±0,01 цм чији је оквир 
светло сив.  1 бод 
Оба правоугаоника садрже одговарајући број „+”, односно 
„–” знакова; њихова удаљеност је као у примеру 1 бод 
Бод се може дати ако је за одржавање удаљености 
коришћено празно место, бланко (szóköz).  
У оба правоугаоника је тип слова задебљан (félkövér), 
Courier (Courier New) величине 16 поинта, беле боје; текст 
је поравнат по средини  1 бод 
Два круга и два правоугаоника су хоризонтално у једној 
линији, даље, правоугаоници су у односу на микрокапсуле 
које се налазе изнад њих водоравно поравнати по средини  1 бод 
Садржај и подешавање четвртог слајда 2 бода
Између наслова и скице унета је слика e-ink.jpg, висина 
јој је промењена на 4±0,01 цм, пропорција је одржана 1 бод 
Слика је постављена лево од области за текст који почиње 
са „У микрокапсулама”– као у примеру – у односу на текст, 
подешена је усправно по средини  1 бод 
Садржај и подешавање петог слајда 3 бода
Три поднаслова не садрже знак за набрајање, тип слова је 
задебљан (félkövér )  1 бод 
У сва три поднаслова ставке испод наслова су приказане на 
нивоу другог набрајања са симболом „»” или сликом 
felsorolasjel.png  1 бод 
Бод следује и ако се уместо симбола „»” користи симбол „«”. 
Поред ставки испод трећег поднаслова унете су слике 
meklogo.png и dialogo.png једна поред друге 1 бод 
Подешавање анимација 3 бода
На првом слајду три е-књиге аутоматски улазе, уклизе лева 
с леве стране, средња од доле, десна с десна  1 бод 
На последњем слајду ставке се по поднасловима појављују 
једне за другим на по једно кликтање  1 бод 
На последњем слајду два логоа се појављују заједно са 
листом ставки из трећег поднаслова  1 бод 
Укупно: 30 бодова
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3. Пошта 
Подаци су унети, сачувани под називом posta  1 бод
Цео садржај фајла postaforras.txt је постављен 
почевши од ћелије A1 и табела је сачувана под називом 
posta у формату програма за руковање фајловима.  
Бод се не може дати ако код фајла није исправан.  
У колони C је изабрана услуга корисника  3 бода
У области C2:C38 услуга је исправно одређена у једној 
ћелији 2 бода 
На пример: 
У ћелији C2: =FKERES(A2;G7:H9;2) (односно VLOOKUP) 
или =HA(A2<600;"писмо";HA(A2<700;"пакет";"чекови")) 
(односно IF)  
Бодови се не може даље разложити.  
У свим ћелијама је тачна вредност 1 бод 
На пример: 
У ћелији C2: =FKERES(A2;$G$7:$H$9;2) (односно VLOOKUP)  
У колони E је време које је корисник провео у пошти  2 бода
Бар у једној ћелији је тачно одређено време проведено у 
пошти и резултат је приказан у исправном формату који 
приказује време 1 бод 
У свим ћелијама је тачно одређено време проведено у 
пошти и резултати су приказани у исправном временском 
формату  1 бод 
На пример:У ћелији E2: =D2-B2  
У области H3:J3 број корисника који су изабрали одређену услугу  3 бода
Бар је у једној ћелији исправно одређен број корисника који 
су изабрали одређену услугу 1 бод 
На пример: 
У ћелији H3: =DARABTELI(C2:C38;H2) (односно COUNTIF)  
У свим ћелијама је тачна вредност 1 бод 
Израз се може копирати и вредност је тачна у свим ћелијама 1 бод 
На пример: У ћелији H3: =DARABTELI($C$2:$C$38;H2)  
У области H4:J4 средње проведено време појединачно по услугама 4 бода
Бар у једној ћелији је исправно одређено средње проведено 
време које се односи на један тип услуге 2 бода 
На пример: 
У ћелији H4: =SZUMHA(C2:C38;H2;E2:E38)/H3 (односно SUMIF)  
У свим ћелијама је тачна вредност 1 бод 
Израз се може копирати и вредност је тачна у свим ћелијама 1 бод 
На пример: 
У ћелији H4: =SZUMHA($C$2:$C$38;H$2;$E$2:$E$38)/H3 
или 
=AB.ÁTLAG($A$1:$E$38;$E$1;H1:H2) (односно DAVERAGE) 
или 
=ÁTLAGHA($C$2:$C$38;H2;$E$2:$E$38) (односно AVERAGEIF)  
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Испод ћелија K1:N1 сакупљени подаци о корисницима који су 
изабрали услугу „пакет”  2 бода
Исправни редни бројеви, време стизања, одласка, проведено 
време у пошти, почев од ћелија K2:N2 надоле (8 редова).  
Бодови се не могу дати ако се појављују сувишне колоне. 
Бод се не може даље разлагати.  
У ћелији H11 је најдуже проведено време 1 бод
На пример: 
У ћелији H11: =MAX(E2:E38)  
Редни број и изабрана услуга корисника који је најдуже чекао 
(H12:H13) 5 бодова
За одређивање вредности је бар у једном случају коришћена 
исправна функција (функције)  1 бод 
У ћелији H12 изабрана исправна функција у којој су 
исправни параметри 2 бода 
На пример: 
У ћелији H12: =INDEX(A2:E38;HOL.VAN(H11;E2:E38;0);1) 
(односно INDEX и MATCH) или 
У колони O приказани редни бројеви (на пример у ћелији 
O2 =A2) и 
У ћелији H12: =FKERES(H11;E1:O38;11;0)  
Бод се не може даље разлагати.  
У ћелији H13 изабрана исправна функција у којој су 
исправни параметри 2 бода 
На пример: 
У ћелији H13: =INDEX(A2:E38;HOL.VAN(H11;E2:E38;0);3)  
или 
У колони P приказане услуге (на пример у ћелији P2: =C2) 
и 
У ћелији H13: =FKERES(H11;E1:P38;12;0)  
Бод се не може даље разлагати.  
Направљен је дијаграм о времену проведеном у пошти оних који су 
изабрали услугу „пакет” 5 бодова
Линијски дијаграмом приказане вредности из ћелија N2:N9  1 бод 
Бод се може дати ако је дијаграм направљен на основу 
прерачунатих секунди.  
Линије се приказују поред одговарајућих вредности из 
колоне N  1 бод 
У дијаграму нема легенде, наслова и назива координати 1 бод 
Дијаграм не прекрива податке и не заузима област после 
колоне S  1 бод 
Линије су црвене боје 1 бод 
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Форматирање табеле 4 бода
У области A1:N1 садржај ћелија је поравнат по средини и 
вертикално и текст у ћелијама E1, N1 заузима два реда 1 бод 
У области A1:E1 позадина је светло сива, и ширина колона 
одговара примеру 1 бод 
Бод се не може дати ако је и позадина неке друге области у 
табели светло сива.  
У колонама G:J подаци су водоравно по средини поравнати 
у осталим ћелијама је поравњавање остало непромењено 
(по default-у) 1 бод 
Област A1:E38 је уоквирена као у примеру 1 бод 
Бод се не може дати ако су и друге ћелије уоквирене.  
Укупно: 30 бодова

4. Дијафилмови 
Креирање базе 2 бода
Креирање базе под називом diafilmek као и   
импортовање података у табеле film и kiado је исправно 1 бод 
Бод се само онда може дати ако су исправни називи табела 
и примењено је кодирање табела при импорту.  
Дата поља су одговарајућег типа и кључеви су обележени  1 бод 
У сваком упиту су прецизно приказана само тражена поља односно 
термини 1 бод
Бод се не може дати ако је кандидат решио мање од три 
задатка.  
Упит 2ujfilmek  2 бода
Појављују се колоне cim и kiadasiev и листа је сортирана по 
колони cim  1 бод 
Филтрирање је исправно. 1 бод 
На пример: 

SELECT cim, kiadasiev 
FROM film 
WHERE kiadasiev>2000 
ORDER BY cim;  

Упит 3farkas  2 бода
Појављују се поља cim, kocka и kiadasiev  1 бод 
Исправно филтрирана реч или део речи „farkas”  1 бод 
На пример: 

SELECT cim, kocka, kiadasiev 
FROM film 
WHERE cim like "*farkas*";  
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Упит 4sicc  3 бода
Појављује се поље nev и обезбеђено је да се вредности 
појављују само једном 1 бод 
Користи одговарајуће табеле и спајање табела је исправно  1 бод 
Исправно филтрирање речи „Sicc”  1 бод 
На пример: 

SELECT DISTINCT nev 
FROM film, kiado 
WHERE film.kiadoid=kiado.id and cim like "*Sicc*"; 

или 
SELECT nev 
FROM film, kiado 
WHERE film.kiadoid=kiado.id and cim like "*Sicc*" 
GROUP BY nev;  

Упит 5nepszeru  3 бода
Приказује се назив филма и број издања одређено 
исправном функцијом (COUNT())  1 бод 
Груписање је исправно, по називу филма  1 бод 
Подаци су исправно сортирани по опадајућем редоследу 
броја издања и само је први филм приказан  1 бод 
На пример: 

SELECT TOP 1 cim, Count(id) AS [kiadások száma] 
FROM film 
GROUP BY cim 
ORDER BY Count(id) DESC;  

Упит 6idodb  4 бода
Приказане су године издавања и број издатих филмова 
одређен исправном функцијом (COUNT()) 1 бод 
Груписање је исправно по колони kiadasiev  1 бод 
Исправно филтрирани, искључени, празни подаци  
(is not NULL) 1 бод 
Исправно сортирање по броју издања у опадајућем 
редоследу  1 бод 
На пример: 

SELECT kiadasiev, Count(*) AS darab 
FROM film 
WHERE kiadasiev is not NULL 
GROUP BY kiadasiev 
ORDER BY Count(*) DESC;  
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Упит 7valtozat  3 бода
За филмове истог наслова исправно је одлучено да ли 
постоји и црно-бела и колор верзија. 2 бода 
Бод се не може даље разложити.  
Појављује се колона cim и обезбеђено је да се вредности 
појављују само по једном 1 бод 
На пример: 

SELECT DISTINCT cim 
FROM film 
WHERE szinese 
 and cim in (SELECT cim 
  FROM film 
  WHERE not szinese); 

или 
SELECT DISTINCT f1.cim 
FROM film AS f1, film AS f2 
WHERE f1.szinese And Not f2.szinese 
 and f1.cim=f2.cim; 

или 
SELECT cim 
FROM 7seged 
GROUP BY cim 
HAVING Count(szinese)=2; 

и  
7seged упит: 

SELECT cim, szinese 
FROM film 
GROUP BY cim, szinese;  

Укупно: 20 бодова

Извор: 

1. Језеро Хевиз 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heviz2.jpg 
http://www.spaheviz.hu/hu/popup/?i=/images/gallery/a7ba8745.jpg 
http://www.heviz.hu/files/cache/e2d6637f928d1a654fef4fd01094a99f.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d6/Water_lily_boholtropics.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Lake_H%C3%A9v%C3%ADz%2C_Thermal_bath_in_winter.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/hu/4/41/H%C3%A9v%C3%ADz041.jpg 
http://www.spaheviz.hu/hu/tofurdo/heviz/ 
http://www.heviz.hu/gyogyhatasok-gyogykurak 

2. E-књига 

http://brain.pan.e-merchant.com/5/3/18313235/u_18313235.jpg 
http://xcentric.com/wp-content/uploads/2012/11/Kindle-cropped.jpg 
http://www.spatialpixel.com/blog/2012/07/img/ipad-iannotatepdf-ml.png 
http://www.media.mit.edu/molecular/projects.html 
http://mek.oszk.hu/html/logok.html 
http://pim.hu/kepek/upload/2009-01/dia_logo_olvashato2png.png 
http://www.konyvjovo.hu/e-papir/blog 
http://www.publishyourownebooks.com/ebook-sales-up-117-percent-in-2011/ 
http://hu.wikipedia.org/wiki/E_Ink 
http://hu.wikipedia.org/wiki/E-k%C3%B6nyv 

4. Дијафилмови 

Virtuális Diamúzeum: http://dia.osaarchivum.org/public/index.php 
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1. Језеро Хевиз 
Фајл је сачуван под називом hevizi-to у формату 
програма за обраду текста, величина странице је A4 
формата  

1 бод 

Документ садржи текст фајла hevizforras.txt и нема у 
њему сувишних пасуса или размака 

1 бод 

Маргине страница 1 бод 

Форматирање главног текста – (осим додатних захтева) 3 бода 

Постављање слике heviz.jpg 4 бода 

Форматирање наслова 4 бода 

Распоред слика barlang.jpg и terapia.jpg 5 бодова 

Симбол  „°C” је тачно написан у оба појављивања 1 бод 

Форматирање табеле која приказује састав воде 10 бодова 

Обликовање набрајања 4 бода 

Форматирање текста упозорења 3 бода 

Унете слике на крају текста 3 бода 

Укупно: 40 бодова 

2. E-књига 

Постоји презентација од 5 слајдова под називом e-konyv 1 бод 

Форматирање позадине, текста и наслова 5 бодова 

Садржај и подешавање првог слајда 3 бода 

Садржај и подешавање другог слајда 2 бода 

Садржај и подешавање трећег слајда 3 бода 

Изглед скица на четвртом слајду 8 бодова 

Садржај и подешавање четвртог слајда 2 бода 

Садржај и подешавање петог слајда 3 бода 

Подешавање анимација 3 бода 

Укупно: 30 бодова 
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3. Пошта 

Подаци су унети, сачувани под називом posta 1 бод 

У колони C је изабрана услуга корисника 3 бода 

У колони E је време које је корисник провео у пошти 2 бода 

У области H3:J3 број корисника који су изабрали 
одређену услугу 

3 бода 

У области H4:J4 средње проведено време појединачно 
по услугама 

4 бода 

Испод ћелија K1:N1 сакупљени подаци о корисницима 
који су изабрали услугу „пакет” 

2 бода 

У ћелији H11 је најдуже проведено време 1 бод 

Редни број и изабрана услуга корисника који је најдуже 
чекао (H12:H13) 

5 бодова 

Направљен је дијаграм о времену проведеном у пошти 
оних који су изабрали услугу „пакет” 

5 бодова 

Форматирање табеле 4 бода 

Укупно: 30 бодова 

4. Дијафилмови 

Креирање базе 2 бода 

У сваком упиту су прецизно приказана само тражена 
поља односно термини 

1 бод 

Упит 2ujfilmek  2 бода 

Упит 3farkas  2 бода 

Упит 4sicc  3 бода 

Упит 5nepszeru  3 бода 

Упит 6idodb  4 бода 

Упит 7valtozat  3 бода 

Укупно: 20 бодова 
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