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1621 gyakorlati vizsga 2 / 12 2017. május 18. 

Важне информације 
Оцењивање задатака врши се према начину бодовања датом у упутству за исправљање и 
оцењивање.  Уоквирени текстови помажу у препознавању већих логичких целина у 
упутству за исправљање и оцењивање. У неуоквиреним деловима се, са једне стране, 
налазе могући постигнути бодови, а са друге сртане, упутства о томе у којим се 
случајевима могу, а у којим се  не могу доделити актуелни бодови. 

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

Упутство за исправљање и оцењивање је уједно и лист за оцењивање. Уз објашњење 
за оцењивање налази се број бодова који се може доделити. Поред тог броја, у задебљани 
правоугао треба уписати број бодова додељен од стране наставника који исправља 
задатке. На крају сваког задатка, поред максималног броја бодова, у сиви правоугаоник, 
треба уписати укупан број бодова дат од стране наставника за дотични задатак. За сваки 
испитни рад треба попунити по један овакав лист за оцењивање и приложити га уз дати 
испитни рад (радну свеску кандидата). То добија каднидат у руке приликом прегледа 
оцењеног задатка. При попуњавању помаже електронска бодовна табела на мађарском 
језику приложена уз решења. Уколико се оцењивање обавља у тој табели, онда њена 
попуњена и одштампана верзија може заменити овај лист за оцењивање. У електронској 
бодовној табели поред датих бодова, се може, ради недвосмислености, уписати зашто 
поједине бодове нису дати и тиме се помогне обрада примедби. 

На последњој страници испитног рада, на одговарајућем месту, треба уписати збир 
бодова постигнутих за појединачне задатке као и укупан постигнут број бодова на самом 
испиту. 

Извори: 
1. Временска прогноза 
http://www.eumet.hu/magyarorszag-reszletes/ Последње преузимање: 2016.04.14. 
http://www.idojaras.hu/ Последње преузимање: 2016.04.14. 
http://www.met.hu/idojaras/elorejelzes/ Последње преузимање: 2016.04.14. 

2. Перископ 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Periszk%C3%B3p/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Periscope/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
http://pwencycl.kgbudge.com/images/B/a/Balao_class__peri_full.jpg/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
http://www.dtw.co.uk/wp-content/uploads/2015/03/periscope-submarine-submarine.jpg/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
http://www.azooptics.com/images/Article_Images/ImageForArticle_538(1).jpg/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b2/Bundesarchiv_Bild_101I-198-1363-29A%2C_Russland%2C_Artillerie-
Beobachtung.jpg/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
http://derela.republika.pl/TKS_muz020.jpg/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
http://bunkersite.com/images/panzer/other/754p3/754p3-03.jpg/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
http://www.uni-scope.co.il/userimages/LHP_Horse%20race.jpg/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
http://animan.5mp.eu/honlapkepek/animan/6cklaGElvp/nagy/eyebasic2a.gif/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
https://francesannwy.files.wordpress.com/2015/12/article-0-0e1706cf00000578-393_468x482.jpg/ Последње преузимање: 2016.10.24. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Periscope#/media/File:Periscope_rifle_Gallipoli_1915.jpg/ Последње преузимање: 2016.10.24. 

3. Европско првенство у фудбалу 
http://www.uefa.com/uefaeuro/season=2016/statistics/round=2000448/players/index.html/ Последње преузимање: 2016.09.18 

4. Имена животиња 
http://mnytud.arts.unideb.hu/nevtan/ne/szamok/28/ne2814pzs.pdf/ Последње преузимање: 2016.09.01. 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Fekete_István_állatneveinek_listája/ Последње преузимање: 2016.09.01. 
http://mek.oszk.hu/00000/00056/html/125.htm/ Последње преузимање: 2016.09.01.
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Név: ............................................................  osztály: .....   

 

1. Временска прогноза 
 

Фајл сачуван под називом idojaras у фомату програма за обраду 
текста, величина странице је A4-es, усправна 1 бод 

Документ је испавног кода, садржи текст фајла jelentes.txt, 
нема празних нових редова  1 бод 
Маргине страница 1 бод 
Лева и десна маргина су 2,2 цм, односно горња и доња маргина су 
2,6 цм. (Ако у програму који се користи заглавље узима простор из 
области за текст, онда је горња маргина 1 цм и висина заглавља 
1,2 цм, размак између заглавља и текста је 0,4 цм.) 

 

Опште формирање текста (ван посебно датих захтева)  
Тип слова је у тексту Times New Roman (Nimbus Roman), величина 
слова у простору за текст је 13 поинта  1 бод 

Где пример или текст задатка није другчије тражио проред у тексту 
је једнолинијски, поравнати с обе стране (sorkizárt – Justify)  1 бод 

Простор пре пасуса је 0 а после пасуса 3 поинта где год то задатак 
није тражио другачије.  1 бод 

Први ред пасуса у главном тексту је увучен за 0,5 цм, поднаслови и 
ћелије у табели имају увученост редова 0 цм 1 бод 
Бод се даје и онда ако је увученост првог реда наслова 0 или 0,5 цм.  
Креирање и форматирање заглавља  

У заглављу је текст „Дневни извештај” који је величине слова од 20 
поинта  1 бод 
Текст је задебљаног стила (félkövér-bold), плаве боје  1 бод 

На десној страни заглавља је бар једна од nap.png, a 
valtozo.png, a felhos.png és az esos.png слика пропорцијално 
промењена на висину од 1цм  1 бод 

Све четири слике су измењене до висине од 1 цм и налазе се на 
десној страни заглавља  1 бод 

Све четири слике су међусобно подешене усправно по средини и не 
додирују се  1 бод 
Форматирање наслова и датума  
Наслов је величине слова од 20 поинта и датум је 15 поинта 1 бод 
Наслов је дат великим словима, датум искошеним (dőlt-italic)  1 бод 

Испред и иза наслова и датума је простор од 0 поинта и оба су 
подешена хоризонтално по средини  1 бод 
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Формирање поднаслова  
Бар је један поднаслов величине слова од 15 цм и стила који сва 
слова приказује као велика (kiskapitális -Small Caps)  1 бод 

Бар је један такав поднаслов где је простор пре и после њега 
6 поинта 1 бод 
Бод се само онда може дати ако се два подешавања односе на исти 
поднаслов.  

Величина слова, стил, простор пре и после њих је у сваком 
поднаслова добар. 2 бода 
Бод се не може разложити.  
Уношење карте и распоред пиктограма   

Слика moterkep.jpg се појављује као у примеру између 
одговарајућих заглавља  1 бод 
Ширина слике је уз одржавану пропорцију 12,00±0,01 цм 1 бод 
Слика је поравната по средини и има црни оквир од 1-ог поинта  1 бод 

На западном делу земље је постављен бар један примерак слике 
valtozo.png и бар један примерак слике nap.png је постављен на 
на исочном делу  1 бод 

На западном делу земље је распоређено 3 примерка слике 
valtozo.png и на источном делу земље 4 примерка слике 
nap.png 1 бод 
Припрема фусноте   

Текст из витичастих заграда изворног фајла појављује се у фусноти 
и обрисан је са оригиналног места, заједно са витичастим, великим 
заградама  1 бод 

Фуснота је означена знаком „*”повезаним за последњу реч текста 
„Просечна температура која се очекује у земљи:”  1 бод 
Текст фусноте је типа слова Times New Roman (Nimbus Roman)  1 бод 
Текст фусноте је величине слова од 11 поинта и искошеног стила 1 бод 
Пасуси који садрже вредности дневне температуре  1 бод 
Четири реда после текста „Просечна температура која се очекује 
у земљи:” подешено као у примеру, у стубастом формату,  
коришћен табулатор лево поравнат на 5,5 цм.  
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Креирање и форматирање табеле временске прогнозе   

Постоји табела од 5 редова и 9 колона у којима је приказан текст 
као у примеру  1 бод 

У свим ћелилјама табеле стоји „°C” уместо речи „степен“, 
одностно „степени“ 1 бод 
Бод се не може дати ако је и другом делу текста извршена замена.  
Текст је у свим ћелијама величне слова од 11 поинта  1 бод 
Боја текста је плава у 3. реду, а (јарко) црвена у 4. реду  1 бод 

Ћелије у табели су уоквирене танком црном линијом, осим између 
прва два реда 1 бод 

У ћелији је простор испред садржаја 0 поинта, иза садржаја 
3  поинта, поравнат по средини и водоравно и усправно  1 бод 

У 5. реду је бар у једној ћелији слика која приказује стрелицу 
величине 1×1 цм, и показује смер као у примеру 1 бод 

У 5. реду у свих 8 ћелија слика која приказује стрелицу је величине 
1×1 цм, и показује смер као у примеру  2 бода 
Бод се може само онда дати ако су стрелице вишеструко ротиране 
за 45° степени. 
Бод се не може разлагати.  

У табели је свака друга колона попуњена светло сивом бојом  1 бод 
Бод се не може дати ако је осим задатих и позадина неких других 
ћелија светло сива.  
У документу је примењено аутоматско прелажење у нови ред. 
(elválasztás-hyphenatio)  1 бод 
Укупно: 40 бодова 

2. Перископ 

Постоји презентација под именом periszkop  1 бод 
Бод се не може дати ако има мање од 4 слајда или ако је назив 
фајла неисправан или ако било који објекат у презентацији вири 
ван датог слајда. 

 

Форматирање слајдова – јединствено, које важе за све   

Позадина слајдова се мења од средине ка ивицама –на средини 
бела, на ивицама светло плава боја RGB(160, 200, 230) кода  1 бод 

Текст слајдова је свуда исти - Arial (Nimbus Sans) типа, укључујући 
и наслове и текст на цртежу четвртог слајда  1 бод 

Текст је величине од 25 поинта на другом, трећем и петом слајду  1 бод 

На слајдовима 2–5. наслови су поравнати с лева, затамњеног стила 
и величине од 45 поинта  1 бод 
Бодови се дају ако су форматирања над слајдовима из примера и 
бар су 3 слајда једнако подешена   
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Садржај и подешавања унутар првог слајда   
Наслов је величине слова од 57 поинта, проређен и задебљан 
(félkövér-bold) 1 бод 

Смер текста наслова је као у примеру и одељак за текст (szöveg 
doboz-text box) наслова је подешен водоравно по средини  1 бод 

Краћа страница простора за текст је 3,00±0,05 цм, а друга страница 
одговара висини слајда  1 бод 

Одељак за текст је уоквирен црном пуном линијом дебљине 6 
поинта  1 бод 

Наслов је унутар одељка за текст поравнат и усправно и водоравно 
по средини 1 бод 

Поравнато на дну или на врху слајда унете су слике alatt.jpg 
или hajo.jpg у оригиналној величини 1 бод 

Испред и иза одељка за текст који садржи наслов убачене су слике 
alatt.jpg и hajo.jpg, сачувана је изворна величина и подешене 
су на дно односно на врх слајда  1 бод 
Текстуални део на другом, трећем и петом слајду   
Примењено је набрајање, знак за набрајање је „”  1 бод 
Бод се може дати ако је подешавање на слајду из примера или ако 
је подешавање добро бар на два слајда.  

На другом слајду је – као у примеру – коришћен задебљан стил 
слова бар у три примера 1 бод 
Слике и анимација на другом слајду  
На другом слајду су унете бар две слике од следећих kat1.jpg, 
kat2.jpg, kat3.jpg и kat4.jpg, бар две слике покривају једна 
другу, као у примеру  1 бод 
На другом слајуду су унете слике kat1.jpg, kat2.jpg, 
kat3.jpg и kat4.jpg без промене величине, и оне као у 
примеру прекривају једна другу  1 бод 
Текст се појављује по заглављима уз анимацију  1 бод 

Једним кликом на заглавље, текст уклизава од доле на горе заједно 
са одговарајућом сликом  1 бод 

За сва четири заглавља кликтањем се појављује текст са 
одговарајућом сликом уклизавањем од доле на горе 1 бод 
Распоред на трећем и петом слајду   

Без промене величина унете су слике loverseny.jpg на трећи 
слајд, односно gallipoli_1915.jpg на пети слајд  1 бод 

Текст се налази десно од слике на трећем слајду, лево од слике на 
петом слајду, слике и текст се не преклапају  1 бод 
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Приказ скице на четвртом слајду   

Унео је барем пет облика од следећих: 
- 2 попуњена правоугаоника 
- 3 стрелице 
- 2 области за текст 1 бод 

Направио је барем један правоугаоник дужине 3 цм, ширине 
0,5 цм, без оквира, сиве позадине  1 бод 

Направио је оба правоугаоника дужине 3 цм, ширине 0,5 цм, без 
оквира, сиве позадине, ротирани су за 45 степени и постављени 
један испод другог на раздаљини од бар 5 цм 1 бод 

Направио је барем једну стрелицу дебљине 6 поинта, дужине 5 цм, 
црне боје 1 бод 

Направио је три стрелице дебљине 6 поинта, дужине 5 цм, црне 
боје. Две стрелице су водоравне, једна је усправна и све три 
стрелице су постављене као у примеру  1 бод 
Направио је оба назива „огледало”  1 бод 

Унео је слику feszek.jpg чија је величина сразмерно промењена 
на висину од 4 цм 1 бод 

Без промене величине унета је слика a szem.png и као у примеру 
пресликана је осном симетријом 1 бод 

Свих девет облика (2 правоугаоника, 3 стрелице, 2 простора за 
текст и 2 слике) су унети на слајд и постављени су као у примеру  1 бод 
Укупно: 30 бодова 

3. Европско првенство у фудбалу 
Унос података, сачувано у фајлу под називом ebstat у форматуму 
коришћеног програма  1 бод 
Цела садржина фајла gollovok.txt је пребачена у табелу 
почевши од поља A1, назив табеле ebstat у формату коришћеног 
програма. 

 

Распоред података  

Подаци су сортирани према садржају у колони „Сви голови” у 
опадајућем редоследу 1 бод 

Имена играча са истим бројем голова су сортирана по азбучном 
реду. 1 бод 
Бодови се само онда могу дати ако се остали подаци нису 
пореметили овим сортирањем.  
Израчунавање укупног броја голова по сваком играчу  1 бод 
У свим ћелијама области K3:K78 исправно су израчунати бројеви 
голова. 

 

На пример:  
K3: =SZUM(D3:G3) (или SUM) 
или 
K3: =H3+I3 
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Сву голови на Европском првенству  1 бод 
Исправно је одређен укупан број голова датих на Европском 
првенству у ћелији V3. 

 

На пример:  
у ћелији V3: =SZUM(K3:K78) (или SUM) 

 

Сви покушаји, појединачно по играчу  1 бод 
У ћелијама области P3:P78 исправно су сабрани сви покушаји 
играча.  
На пример:  
у ћелији P3: =SZUM(L3:O3) (или SUM) 

 

Резултати појединачно по играчима   

У ћелијама области Q3:Q78 исправно је израчуната ефикасност 
играча  1 бод 

Добијене вредности су функцијом заокружене и приказане у 
процентуалном формату  1 бод 
На пример:  
у ћелији Q3: =KEREKÍTÉS(K3/P3;4) (или ROUND) 
или 
у ћелији Q3: =KEREKÍTÉS(K3/P3*100;2)  
Бод се не може дати заокруживање није дато по математичким 
правилима.  
Број играча са резултатом од 100%  2 бода 

У ћелији V4 исправно је одређен број оних играча чији је сваки 
покушај резултирао гол.  
На пример:  
у ћелији V4: =DARABTELI(Q3:Q78;1) (или COUNTIF)  
Бод се не може разлагати.  
Број оних играча који су гол дали само из пенала   

За сваког играча је исправно одређено да ли је само из пенала дао 
гол 1 бод 

У ћелији V5 исправно је коришћењем функције приказано колико је 
играча дало гол само из пенала  1 бод 
На пример:  
у ћелији Z3: =HA(K3=J3;"P";"") (или IF) 
и 
у ћелији V5: =DARABTELI(Z3:Z78;"P") (или COUNTIF) 

или 

у ћелији Z3: =J3=K3 и 

у ћелији V5: =DARABTELI(Z3:Z78;IGAZ)  
Име играча који је највише времена провео на терену   

Исправно одређено колико је максимално време проведено на 
терену  1 бод 
Исправно име оног ко је провео навише времена на терену  2 бода 
На пример:  
у ћелији V6: =INDEX(A3:A78;HOL.VAN(MAX(C3:C78);C3:C78;0)) (или 
уместо HOL.VAN - MATCH)  
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Број играча по броју голова   

Бар је за један број голова исправно израчунато колико је играча 
постигло толико голова  1 бод 

За све вредности из области U9:U14 исправно одређено колико је 
њих постигло одговарајући број голова  1 бод 
На пример:  
у ћелији V9: =DARABTELI($K$3:$K$78;U9) (или COUNTIF)  
Процентуалне вредности типа гола  
Бар је један тип гола исправно израчунат  1 бод 
За сва четири типа су вредности исправно израчунате  1 бод 
На пример:  
у ћелији S19: =SZUM(D3:D78)/$V$3 (или SUM)   
Формирање дијаграма  

За податке одређене у задатку направљен је кружни дијаграм који 
се налази у задатој области  1 бод 

Назив дијаграма је „Расподела голова по типу”, и легенда се налази 
на дну, са текстом као у примеру  1 бод 

Постоје натписи вредности за поједине секторе и налазе се ван 
сектора круга  1 бод 
Сектор који се односи на највећу вредност у дијаграму је жуте боје  1 бод 
Форматирање табеле  
У колони табеле „Време” примењена је једниница „мин”  1 бод 
Форматирање прва два реда: 

 спајање ћелија 
 текст је подешен по средини усправно и водоравно 
 стил слова је задебљан (félkövér-bold) 
 примењен је прелазак у више редова сива је позадина 
 и унутра и споља постој танак оквир 
 Садржај ћелија у колонама B:Q је читљив  

Од набројаних подешавања бар је два исправно урађено  1 бод 
Од набројаних подешавања бар је четири исправно урађено  1 бод 
Сва набројана подешавања су исправна  1 бод 
У колонама B:Q подаци су поравнати по средини  1 бод 

Садржај у ћелијама колона K, P, Q и области U3:U14 су задебљаног 
стила (félkövér-bold) 1 бод 

Област U3:V14 је уоквирена као у примеру и сиве позадине у 
7. реду  1 бод 
Бод се може дати само ако је у 7. реду оквир као у примеру.  
Укупно: 30 бодова 
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4. Имена животиња 
Креирања базе података  

База је креирана под називом nevek, импортовање података у 
табеле allat, kapcsolo и regeny је исправно 1 бод 
Бод се не може дати ако не одговара назив базе или неке од табела 
или ако је неисправан импорт.  

Дате колоне су одговарајућег типа, у табелама allat и regeny 
колона id је примарни кључ, односно у табели kapcsolo allatid и 
regenyid су сложени (конкатенисани) кључ 1 бод 
Ни у упитима ни у извештају нису приказане непотребне колоне 1 бод 
Бод се не може дати ако је кандидат направио мање од три упита.  
Упит 2cimek  

Приказани су колоне cim и ev, и сортирани су по вредностима 
колоне cim у растућем редоследу, поредку 1 бод 
Услов у филтру је добар 1 бод 
На пример: 

SELECT cim, ev 
FROM regeny 
WHERE ev between 1950 and 1990 
ORDER BY cim;  

Упит 3vad  
Појављују се колоне nev и faj 1 бод 
Филтрирање је добро - „vad” је део речи која се тражи 1 бод 
Бод се не може дати ако се тражена речца пронађе само на почетку 
или само на крају назива, или ако се осим табеле allat и нека друга 
табела користи у упиту.  
На пример: 

SELECT nev, faj 
FROM allat 
WHERE faj like '*vad*';  

Упит 4eloszlas  
Приказана је колона faj и по њој је груписано.  1 бод 

Број животиња је приказан и израчунат исправном функцијом 
(COUNT())  1 бод 
Бод се не може дати ако се осим табеле allat и нека друга табела 
користи у упиту.  
Подаци су сортирани по броју животиња у опадајућем редоследу  1 бод 
На пример: 

SELECT faj, Count(*) AS darab 
FROM allat 
GROUP BY faj 
ORDER BY 2 DESC;  
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Упит 5nepszeru  
Добра је веза између табела и појављује се колона nev 1 бод 
Груписање је по колони nev  1 бод 
Исправно су филтрирани само они којих има више од 1  1 бод 
На пример: 

SELECT nev 
FROM allat, kapcsolo 
WHERE id = allatid 
GROUP BY nev 
HAVING Count(allatid)>1;  

Упит 6vk  

Исправно су одређене животиње које се појављују у једном роману, 
(њихова имена или идентификатор)  1 бод 

Исправно су одређене животиње које се појављују у другом 
роману, (њихова имена или идентификатор) 1 бод 

Исправно су одређена имена оних животиња које се појављују у 
оба романа  2 бода 
Бод се не може разлагати. 
Бод се не може дати ако се приказују и такве животиње које се само 
у једном роману појављују.  
На пример: 

SELECT allat.nev 
FROM 6seged, regeny, allat, kapcsolo 
WHERE allat.id = kapcsolo.allatid AND 
 regeny.id = kapcsolo.regenyid AND 
 cim='Vuk' AND allat.nev = [6seged].nev; 

и 6seged помоћни упит: 
SELECT nev 
FROM regeny, allat, kapcsolo 
WHERE allat.id = kapcsolo.allatid AND 
 regeny.id = kapcsolo.regenyid AND 
 cim='Kele'; 

или 
SELECT nev 
FROM allat, kapcsolo, regeny 
WHERE allat.id=kapcsolo.allatid AND 
 kapcsolo.regenyid=regeny.id AND 
 cim IN ("vuk", "kele") 
GROUP by nev, faj 
HAVING count(*)=2; 

или 
SELECT nev 
FROM regeny, kapcsolo, kapcsolo AS kapcsolo_1,  
 regeny AS regeny_1, allat 
WHERE regeny.id = kapcsolo.regenyid AND 
 kapcsolo_1.regenyid = regeny_1.id AND 
 regeny.cim='Kele' AND regeny_1.cim='Vuk' AND 
 kapcsolo.allatid=kapcsolo_1.allatid AND 

 kapcsolo.allatid=allat.id;  
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7szereplok упит и извештај  

У упиту се појављују колоне nev и faj, табеле су добро повезане и 
филтер је добар – наслов књиге „Vuk”  1 бод 

Направљен је извештај, приказане су тражене колоне, груписане 
према врсти - faj  1 бод 

Извештај је направљен из упита, наслов извештаја и наслови 
колона одговарају примеру 1 бод 
На пример: 
SELECT nev AS Állatnév, faj AS Állatfaj 

FROM regeny, allat, kapcsolo 
WHERE allat.id = kapcsolo.allatid AND  
 regeny.id = kapcsolo.regenyid AND 
 cim='Vuk';  

Укупно: 20 бодова 
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