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1711 gyakorlati vizsga 2 / 12 2018. május 17. 

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. 

Збир бодова постигнутих за појединачне задатке, као и укупан постигнут број бодова на 
самом испиту треба уписати и на одговарајућем месту на последњој страници испитног 
задатка. 
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1. Биометријска идентификација 
Креирање документа biometrikus    
Постоји документ biometrikus у формату програма за едитирање 
текста  1 бод  
У документу нема непотребних прореда и празних редова, поглавља  1 бод  
Не подразумевамо да је празно поглавље оно које нема текста, али 
садржи слику, табелу или неки други објекат који је потребан према 
задатку.   
Особине страница    
Димензије A4, усправне, све четири маргине су 2,0 cm 1 бод  
Форматирање главног текста    
Тип слова је Times New Roman (Nimbus Roman), величина 11 поинта 1 бод  
Пасуси су поравнати с обе стране (sorkizárt – Justify) имају (single) 
једнолинијски проред  1 бод  
Први ред пасуса је увучен за 0,8 cm 1 бод  
Осим код пасуса који се налази после наслова, листа с набрајањем, 
текста формираног табулаторима проред после пасуса је 6 поинта  1 бод  
Бод се може дати и ако је проред подешен код листа набрајања, или 
код фусноте. 
Горњи бодoви се могу дати ако највише на једном прописаном месту 
параметар није исправно подешен.   
Форматирање наслова   
Наслов је величине слова од 8 поинта, задебљаног стила (félkövér-
bold) 1 бод 
Пред насловом је проред 0 поинта, а после 18 поинта 1 бод  
Поднаслови су величине слова од 14 поинта, задебљаног стила 1 бод  
У случају поднаслова примењен је и стил слова где су сва слова 
приказана као велика (kiskapitális -Small Caps)  1 бод  
Пред поднасловима је простор од 18, а после њих од 12 поинта 1 бод  
Бодови који се односе на поднаслове се могу дати ако је у бар 4 
поднаслова дати параметар исправно подешен.   
Пасус после наслова    
Пасус после наслова је искошеног типа слова (dőlt-italic), увучен с 
лева за 2 cm  1 бод  
На левој страни увода се налази сива вертикална линија дебљине од 
6  поинта 1 бод  
Пред пасусом који следи после увода налази се проред од 12 поинта 1 бод  
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Конфигурација табеларног дела    
Постоји табела од два реда и четири колоне  1 бод  
Висина редова у табели је 3 cm 1 бод  
Табела није оивичена  1 бод  
Бар је три од следећих 11.jpg, 12.jpg, 13.jpg, 14.jpg, 
21.jpg, 22.jpg, 23.jpg и 24.jpg слика уметнуто  1 бод  
У табелу су уметнуте све слике на местима као у примеру  1 бод  
Уметнуте слике су промениле димензије на висину од 2,5 cm, али им 
је задржана пропорција 1 бод  
Бод се може дати ако су уметнуте бар три слике и њихова висина је 
2,5 cm уз одржану пропорцију.   
У табелу су уметнуте све слике на месту које одговара примеру, 
пропорције су одржане, висина слика је 2,5 cm и хоризонтално су 
слике поравнате по средини  1 бод  
Простор после пасуса који претходи табели и испред пасуса који је 
после табеле је подешен на 12 поинта 1 бод  
Конфигурација листи    
Примењено је набрајање у пасусима који одговарају примеру  1 бод  
Бод се не може дати ако су и други пасуси преобликовани у пасус с 
набрајањем.   
У примеру одговарајућем пасусу уведен је симбол за набрајање 
пасусисма „” или слика jel.png  1 бод  
У примеру одговарајућем пасусу је као и у примеру направљена листа 
с набрајањем   1 бод 
Део текста одвојен табулаторима – после трећег поднаслова    
Трећи поднаслов почиње на новој страни  1 бод 
Бод се не може дати ако ово постиже знацима за пасус, табулаторима 
или бланковима.   
Позиције табулатора су редом 1 cm, 3,5 cm, 6 cm, 8 cm, 11 cm, и 
13,5 cm 1 бод  
Позиције табулатора су поравнате с лева  1 бод  
Позиције табулатора, су као у примеру међусобно повезане тачкастим 
линијама  1 бод  
Горњи бодoви се могу дати ако су бар 3 позиције табулатора у 
случају бар 3 пасуса исправно подешени према прописаном тексту    
Део с табулаторима је приказан тако да у свему одговара примеру, 
укључујући и стил слова у првом реду који је задебњаног типа 
(félkövér-bold) 1 бод  
Фуснота   
После кључне речи „ФАР” унета је једна фуснота са назнаком 
симболом „*”  1 бод  
Текст фусноте: „ФАР (False Accept Rate) показатељ - каже на колико 
тачних идентификација следи једна погрешна.”  1 бод  
Бод се може дати ако се највише 3 слова разликују од задатог текста.   
Формат слова у фусноти једнак је формату у главном тексту  1 бод  
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Уношење слике magyar.jpg    
У део између два последња поднаслова - као у примеру - уметнита 
слику magyar.jpg која је поравната удесно и уз одржане пропорције 
јој је ширина промењена на 6 cm  1 бод  
Слику уоквирује црна линија дебљине од 1-ног поинта  1 бод  
Постоји наслов слике – текст „Мађарски биометријски пасош”  1 бод  
Наслов слике је искошеног типа слова, формат слова је исти као у 
главном тексту (Times New Roman (Nimbus Roman), величине од  
11  поинта)  1 бод  
Примена задебљаног (félkövér-bold) стила слова    
Примењен је задебљан стил слова као у примеру  1 бод  
Бод следује ако је као у примеру, у пасусу који претходи првом 
поднаслову, односно следи иза њега бар у случају 15 прописаних 
речи примењен задебљан стил слова, али на другим местима није.   
Прелажење у нови ред (elválasztás-hyphenation)   
У документу је примењено аутоматско прелажење у нови ред 1 бод  
Укупно: 40 бодова  

2. Eл Камино 
Креирање презентације    
Постоји презентација који садржи 4 слајда, под називом camino и у 
формату програма за креирање презентација  1 бод  
Бод се не може дати ако постоји мање од 3 слајда или назив није 
одговарајући.   
Основни параметри слајдова   
Димензије слајда су 34 cm × 19 cm 1 бод  
Позадина свих слајдова је тамно плава, кода RGB(6, 37, 93)  1 бод  
На свим слајдовима (са изузетком главног наслова на насловном 
слајуд) тип слова је Arial (Nimbus Sans) и боја текста је свугде светло 
жута, кода RGB(255, 225, 97)  1 бод  
Осим насловног слајда, на свим слајдовима је наслов на левој страни 
величине слова од 46 поинта и задебљан 1 бод  
Текстови су величине слова од 23 поинта   1 бод  
Бод се не може дати ако постоји мање од 3 слајда или ако слајдови не 
садрже текст.   
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Насловни слајд и прављење цртежа    
Слова главног наслова насловног слајда су неког од типова с 
ногицама  1 бод  
Величина слова главног наслова је 60 поинта, поднаслова 46 поинта 1 бод  
Оквири и унутрашњост правоугаоника и троугла су жуте боје, кода 
RGB(224, 184, 9)  1 бод  
Бод се даје ако је исправно подешено бар 4 облика.   
Бар је направљено два правоугаоника различитих димензија и 
постављено као у примеру; правоугаоници су ширине 0,5 cm и 
дужине су неке од задатих вредности  1 бод  
Бод се даје и ако су ширина и дужина замењене.   
Направљено је бар четири правоугаоника различитих димензија и 
постављено као у примеру; правоугаоници су ширине 0,5 cm и 
дужине су неке од задатих вредности 1 бод  
Бод се даје и ако су ширина и дужина замењене.   
Бар два правоугаоника су заокренута за умножени угао од 18°  1 бод  
Бар четири правоугаоника су заокренута за умножени угао од 18° 1 бод  
На цртежу су међусобно повезана четири правоугаоника, постоји и 
њихова слика у огледалу, између њих је подешен правоугаоник као на 
примеру, ширине 0,5 cm и дужине 12,5 cm  1 бод  
Нормално на највећи правоугаоник, преко места спајања постављен је 
правоугаоник ширине 0,5 cm и дужине 5,5 cm  1 бод  
На дну фигуре је постављен троугао висине 1 cm и ширине 2,5 cm  1 бод  
Цео облик шкољке (или слика kagylo.png) је копиран, заокренут и 
осно симетрично пресликан, као у примеру  1 бод 
Бод се може дати и ако се два нацртана облика погрешна, али су једно 
другом слика у огледалу, и окренути су у исправном смеру.   
Два облика шкољке у свему одговарају примеру и датом опису  1 бод  
Два цртежа су постављена вертикално по средини слајда, а врхови 
шкољки се налазе на ивици слајда  1 бод  
Бод се може дати и ако два нацртана облика нису исправна, или се 
користила слика kagylo.png али су облици исправно постављени.   
Два цртежа се не додирују и не покривају текст  1 бод  
Текст 2. слајда    
На слајду „Историја” текст је обликован у текст с набрајањем, где је 
ознака за набрајање „” 1 бод  
Текст 3. и 4. слајда   
Бар је на једном слајду текст постављен око слика као у примеру 
користећи области или оквире за текст (szöveg doboz-text box)  1 бод  
На оба слајда је облик и позиција текста исправна  1 бод  
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Уметање и подешавање слика     
На другом слајду је уметнута слика sztjakab.jpg, висина јој је 
постављена на 10 cm, пропорције оригинала су задржане 1 бод  
На трећем слајду је уметнута слика terkep.jpg висина јој је 5,5 cm, 
пропорције оригинала су задржане 1 бод  
На четвртом слајду су уметнуте слике oklevel.jpg и 
utlevel.jpg. Обе слике су промењених димензија, пропорције су 
задржане, тако да је ширина слике oklevel.jpg 7,5 cm, а слике 
utlevel.jpg 23 cm  1 бод  
На слајдовима су бар две слике исправно позициониране у односу 
на горњи леви угао, или вертикално подешене по средини слајда  1 бод  
На слајдовима су све четири слике исправно позициониране или 
подешене 1 бод  
Анимација на насловном слајду   
Два цртежа (или две слике kagylo.png ) се аутоматски појављују 
ротирајућом анимацијом  1 бод  
Главни наслов се аутоматски приказује после цртежа, а затим се 
појављује после 1 секунде; анимација главног наслова и поднаслова 
је локална, разликује се од анимације цртежа 1 бод  
Укупно: 30 бодова  

 

3. Возило за поливање 
Подаци су унети и сачувани   
Цео садржај фајла menetlevel.txt је приказан почев од позиције 
A1 и сачуван је под називом naplo у одговарајућем формату 1 бод  
Бод се не може дати ако је извор унет у фајл у неодговарајућем 
карактер коду.   
Одређена је удаљеност у односу на насеље    
У једној ћелији је исправно одређена пређена удаљеност  1 бод  
У свим ћелијама области C3:C86 је исправно одређена пређена 
удаљеност  1 бод  
На пример: 
У ћелији C3: =C2+B3 
или 
=SZUM($B$2:B3)   
Количина проливене воде по улицама    
У једној ћелији је тачно одређена количина проливене воде  1 бод  
На пример: 
У ћелији E3: =FKERES(D3;K2:L5;2)*B3   
У свим ћелијама области E3:E86 је исправно одређена количина 
проливене воде  2 бода  
На пример: 
У ћелији E3: =FKERES(D3;$K$2:$L$5;2)*B3 
Бод се не може даље разлагати.   
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Количина воде у цистерни по редовима     
Исправним условом се испитује количина воде у цистерни у једној 
ћелији  1 бод  
На пример: 
У ћелији F3: F2-E3<I3 
Бод се може дати ако се уместо позивања на доњу границу (I3) 
примењује конкретна вредност (2000).   
У једној ћелији области истправно је одређена количина воде у 
цистерни  1 бод  
На пример: 
У ћелији F3: =HA(F2-E3<I3;F2-E3+8000;F2-E3)   
У свим ћелијама области F3:F86 исправно је одређена количина воде 
у цистерни  1 бод  
На пример: 
У ћелији F3: =HA(F2-E3<$I$3;F2-E3+8000;F2-E3) 
Предходна два бода се не могу дати ако се уместо позивања на доњу 
границу (I3) примењује конкретна вредност (2000).   
Израчунавање дневног пута и количине потрошене воде за поливање   
Суме удаљености које су појављују на путањи изражене су у 
километрима 1 бод  
На пример: 
У ћелији I4: =SZUM(B2:B86)/1000 
или 
=C86/1000 
Бод се може дати и ако је област која се сумира B3:B86.   
Израчуната је количина потрошене воде  1 бод 
На пример: 
У ћелији I5: =SZUM(E2:E86) 
Бод се може дати и ако је област која се израчунава E3:E86.   
У ћелији I4 су у јединици „km” односно у ћелији I5 у јединици 
„l” приказује резултат 1 бод  
У обе ћелије се резултат приказује форматирано без децимала 1 бод  
Одређивање броја пролазака без поливања    
У једној ћелији области G3:G86 исправно испитује положај 
прекидача  1 бод  
На пример: 
У ћелији G3: D3=0   
У једној ћелији области G3:G86 приказан је знак „+” ако није било 
поливања 1 бод  
На пример: 
У ћелији G3: =HA(D3=0;"+";)   
У свим ћелијама области G3:G86 ако није било поливања појављује 
се знак „+”, иначе је ћелија празна  1 бод  
На пример: 
У ћелији G3: =HA(D3=0;"+";"")   
У ћелији I6 приказан је број пролазака без поливања  1 бод  
На пример: 
У ћелији I6-os cellában: =DARABTELI(G3:G86;"+") 
или  =DARABTELI(G2:G86;"+")-1 
Бод се даје и ако се за израчунавање користе подаци колона D или E.   
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Форматирање табеле   
Бројеви се у колонама E, F и L приказују са две децимале, а у 
колонама E, F и I примењено је груписање на хиљаде  1 бод  
Ћелије области A1:F1 и H2:H6 су задебљаног типа слова 1 бод  
Садржај ћелија области B:D је подешени хоризонтално по средини 
односно текст у области A1:F1 је и хоризонталоно и вертикално 
поравнан по средини  1 бод  
Наслови у ћелијама области B1:C1 и E1:F1 приказани су у два реда 1 бод  
Позадина ћелија области A1:F1 је сива, а области I2:I3 светло плаве 
боје  1 бод  
Примењен је искошен тип слова у ћелијама где се налазе израчунате 
вредности  1 бод  
Бод се не може дати ако осим ћелија са израчунатим вредностима и 
ћелија области C2:F2 је и на другим местима примењен искошен тип 
слова.   
Области A1:F86 и H2:I6 уоквирују дебеле линије, а унутар области су 
оквири танких линија  1 бод  
Бод се не може дати ако су и друге ћелије уоквирене.   
Ширине колона су тако подешене да се сви подаци у ћелијама виде  1 бод  
Дијаграм о количини воде у цистерни    
Дијаграм распршеног типа налази се на посебној радној страници, 
садржи спојене тачке које приказују исправне вредности 1 бод  
Скала вертикалне координате иде до 10 000 литара и исправно је 
скалирана у односу на удаљеност од положене координате  1 бод  
Наслов дијаграма је „Садржај цистерне” и нема легенду 1 бод 
Назив вертикалне координате је „Литар”, а хоризонталне координате 
„Пређени пут” 1 бод  
На дијаграму су натписи типа Arial (Nimbus Sans) и величине од 
14 понта 1 бод  
Укупно: 30 бодова  

4. Отпад 
Креирање базе податак   
Креирање базе података под називом hulladekudvar, је исправно 
као и импортовање у табеле hely, gyujt и fajta  1 бод  
Бод се не може дати ако се назив базе података разликује, односно 
ако назив неке од табела није добар, или ако је импорт лош.   
Дате колоне су одговарајћег типа, у табелама hely и fajta id колона је 
примарни кључ, односно у табели gyujt колоне helyid и fajtaid 
представљају сложени (конкатенисани) кључ. 1 бод  
Приказ колона у упитима и извештају   
У упитима и у извештају се не приказују непотребне колоне  1 бод  
Бод се не може дати ако је направљено мање од 3 упита.   
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Упит и извештај 2gumi    
Појављују се колоне kerulet и cim, веза међу табелама је добра 1 бод  
Добар је филтер над колоном nev  1 бод  
У извештају се појављују тражене колоне 1 бод  
У извештају су назив и подешеност наслова као и називи колона 
орговарајући примеру  1 бод  
На пример: 

SELECT kerulet, cim 
FROM hely, fajta, gyujt 
WHERE fajta.id = gyujt.fajtaid AND hely.id = gyujt.helyid 
 AND nev="gumiabroncs";   

Упит 3pestbuda    
Одговарајућом функцијом је приказан број комада (COUNT()), и 
филтрирање је добро бар за један кварт  1 бод  
Приказани број будимских и пештанских центара и резулата је добар  1 бод  
Филтрирање је исправно уз добру логику везе међу квартовима  1 бод  
На пример: 

SELECT Count(*) AS Budai, 17-Count(*) AS Pesti 
FROM hely 
WHERE kerulet="I." OR kerulet="II." OR kerulet="III."  
 OR kerulet="XI." OR kerulet="XII." OR kerulet="XXII."; 

или 
SELECT Count(*) AS Budai, 17-Count(*) AS Pesti 
FROM hely 
WHERE kerulet In ("I.","II.","III.", "XI.","XII.","XXII.");   

Упит 4tobb    
Приказана је колона kerulet и груписање се по њој обавља 1 бод 
Филтрирање група на основу броја центара у квартовима је добро 1 бод 
Бод се не може дати ако се користе непотребне табеле па је зато 
резултат неисправан. 
На пример: 

SELECT kerulet 
FROM hely 
GROUP BY kerulet 
HAVING Count(id)>1;   

Упит 5specialis    
Приказана је колона nev и груписање је добро 1 бод  
Бод се може дати и ако је груписање само на основу колоне nev.   
Веза међу табелама и филтрирање група је исправно  1 бод  
На пример: 

SELECT nev 
FROM fajta, gyujt 
WHERE fajta.id = gyujt.fajtaid 
GROUP BY id, nev 
HAVING Count(helyid)<5;   
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Упит 6sokfajta    
Приказане су колоне kerulet и cim, исправна је веза међу колонама 1 бод  
Гриписање је по колонама kerulet и cim  1 бод  
Бод се може дати и ако је груписање и по колони id    
Сортирање је по броју врста у опадајућем редоследу и приказани су 
само они са највећим вредностима  1 бод  
Бод се може дати и ако се прикаже само један рекорд од више 
могућих са истом, највећом вредношћу. 
На пример: 

SELECT TOP 1 kerulet, cim 
FROM hely, gyujt 
WHERE hely.id = gyujt.helyid 
GROUP BY id, kerulet, cim 
ORDER BY Count(fajtaid) DESC;   

Упит 7mindketto    
Исправно је утврђено који центри преузимају „elem” 1 бод  
Исправно је утврђено који центри преузимају „lom” 1 бод  
Исправно је утврђено који центри преузимају и „elem” и „lom” и 
одгоравајуће томе приказане су колоне kerulet и cim  1 бод  
На пример: 

SELECT kerulet, cim 
FROM hely, fajta, gyujt 
WHERE fajta.id = fajtaid AND hely.id = helyid  
 AND (nev="elem" OR nev="lom") 
GROUP BY kerulet, cim 
HAVING Count(fajta.id)=2; 

или 
SELECT kerulet, cim 
FROM hely, fajta, gyujt, 7seged2 
WHERE fajta.id = fajtaid AND hely.id = gyujt.helyid  
 AND nev="elem" 
 AND gyujt.helyid In ([7seged2].helyid); 

и 
7seged2 упит: 

SELECT helyid 
FROM fajta, gyujt 
WHERE fajta.id = gyujt.fajtaid AND nev="lom"; 

или 
SELECT kerulet, cim 
FROM hely, 7seged1, 7seged2 
WHERE id In ([7seged1].helyid) 
 AND id In ([7seged2].helyid); 

и 
7seged1 упит: 

SELECT helyid 
FROM fajta, gyujt 
WHERE fajta.id = gyujt.fajtaid AND nev="elem";   

Укупно: 20 бодова  
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Извор: 

1. Биометријска идентификација 
http://oktel.hu/szolgaltatas/belepteto-rendszer/biometrikus-azonositas/ Последње преузимање: 2016.07.15. 
http://www.esoftiesnigeria.com/images/biometric2.jpg Последње преузимање: 2016.07.15. 
http://www.phirelight.com/wp-content/uploads/2014/08/avuc.jpg Последње преузимање: 2016.07.15. 
http://16sp2o45qs973i2kpolavg37.wpengine.netdna-cdn.com/assets/iStock_Iris-Scan-300x221.jpg Последње преузимање: 2016.07.15. 
http://www.facephi.com/uploads/imagenes/paginas/galeria/201405/galeria_1-banca.jpg Последње преузимање: 2016.07.15. 
https://njbmagazine.com/wp-content/uploads/2016/02/ThinkstockPhotos-450853983.jpg Последње преузимање: 2016.07.15. 
http://www.deepnetsecurity.com/wp-content/uploads/2013/07/header6.jpg Последње преузимање: 2016.07.15. 
http://biometrics.sabanciuniv.edu/img/sig.jpg Последње преузимање: 2016.07.15. 
http://blog.m2sys.com/wp-content/uploads/2015/05/voice-biometrics.png Последње преузимање: 2016.07.15. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_passport#/media/File:Hungarian_passport_biodata_page.png Последње преузимање: 
2016.07.15. 

2. Ел Камино 
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szent_Jakab-út Последње преузимање: 2016. 12.29. 
https://img1.etsystatic.com/103/1/10506290/il_570xN.841490519_qxzj.jpg Последње преузимање: 2016. 12.29. 
http://www.caminodreaming.net/uploads/1/8/2/0/18207817/1162303_orig.jpg?130 Последње преузимање: 2016. 12.29. 
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/57/17/cb/5717cbe55b8ec77fea8269efb768f709.jpg Последње преузимање: 2016. 12.29. 
https://olyvejames.files.wordpress.com/2013/09/scallop_shell_jpg.jpg Последње преузимање: 2016. 12.29. 
http://www.andrzej.zabrze.pl/wp-content/uploads/2013/11/cid_14A4F5FE9F18413D99EFB4D2558841FF@szef.jpg Последње 
преузимање: 2016. 12.29. 

4. Отпад 
http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkfzrt/hulladekkez/szelektiv_gyujtes/hulladekudvar Последње преузимање: 2016.12.01. 
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