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Introducere 
Evaluarea problemelor se face conform punctajului din baremul de corectare-notare. În baremul 
de corectare-notare identificarea unităților logice mari, este ajutată de textele care se află în 
părțile încadrate. În rândurile neîncadrate găsiți punctajul corespunzător detailat, pe de altă parte 
găsiți instrucțiuni pentru cazurile în care se poate acorda sau nu punctele respective. 

În vederea unei evaluări unitare, vă rugăm să nu vă abateți de la baremul de corectare! Punctele 
nu pot fi descompuse mai mult decât sunt arătate în baremul de corectare-notare. În cazul în 
care candidatul a rezolvat problema în mai multe moduri, evaluați varianta la care obține cele 
mai multe puncte. Pentru mai multe soluții corecte la aceeași problemă, nu se acordă puncte în 
plus. 

Baremul de corectare-notare este în același timp și foaia de evaluare. Lângă descrierea 
efectuării punctajului se află numărul de puncte ce se poate acorda. Punctul care este acordat 
de examinator trebuie introdus în dreptunghiul încadrat cu linie groasă aflat lângă numărul de 
puncte ce se poate acorda. La sfârțitul fiecărui exercițiu în dreptunghiul cu fundalul gri aflat 
lângă numărul total de puncte introduceți suma punctelor acordate de examinator. Pentru fiecare 
lucrare de examen trebuie completată câte o foaie de evaluare și trebuie anexată lucrării (la foile 
candidatului). Acestea se vor da în mâna candidaților care doresc să-și vadă lucrarea corectată. 
Tabelul de punctaj electronic în limba maghiară anexată rezolvării ajută completarea foii de 
evaluare. Dacă introduceți punctajul în această tabelă, atunci tabelul de punctaj completat și 
imprimat înlocuiește foaia de evaluare. În tabelul de punctaj electronic cu scopul clarității puteți 
semnala lângă anumite puncte din ce cauză nu ați acordat punct, ajutând cu acesta tratarea 
remarcărilor ulterioare. 

Totalul de puncte acordat pentru fiecare problemă, respectiv punctajul obținut trebuie să fie 
trecut și pe ultima pagină a lucrării la locul potrivit. 

Sursă: 
1. Marcaje turistice 
Dr. Molnár András József: Utak és jelzések, In: Magyar természetjáró szövetség weboldalai, 7 10. p. 
http://www.turistajelzes.hu/uploads/ckeditor/files/Utak_es_jelzesek.pdf  
Ulima descărcare: 2015.04.30. 

2. Curcubeu 
https://c1.staticflickr.com/3/2939/14331924701_7ec86e4c5b_b.jpg 
https://en.wikipedia.org/wiki/Rainbow#/media/File:Regenbogen_%C3%BCber_dem_Lipno-Stausee.JPG 
http://tinypic.com/view.php?pic=359h8qd&s=6#.VgbgnxHovGg 
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2014/09/17/circular_rainbow_rare_optic_effect_seen_from_the_air.html 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Rainbow#/media/File:Regenbogen_Falera.JPG 
http://www.meteoros.de/blog/pics/primary_supernummery.jpg 
http://starity.hu/magazin/42466-7-dolog-amit-eddig-nem-tudhattal-a-szivarvanyokrol/ 
http://www.hir24.hu/light/2015/04/22/negyes-szivarvanyt-fenykepeztek-new-yorkban/ 
Ultima descărcare: 2015.09.26. 

4. Valori extreme de temperatură 
http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/homersekleti_szelsoertekek/Magyarorszag/ 
Ultima descărcare: 2015.04.05. 16:30 
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1. Marcaje turistice 
Salvarea fișierului și importarea textului sursă   
Salvarea fișierului sub numele de jelzes în formatul propriu al 
programului procesor de text, și în document mărimea paginii este A4 1 punct  
Documentul conține textul fișierului turforr.txt cu codificare de 
caracter corespunzătoare și nu conține paragraf gol 1 punct  
Marginile paginii   
Marginea din stânga, dreapta și de jos este de 2,2 cm, iar cea de sus de 
4 cm sau 1,4 cm conform softverului (în cazul ulterior înălțimea antetului 
este de 2,6 cm). 1 punct  
Crearea antetului   
În antet se poate vedea imaginea terkep.png 1 punct  
A setat înălțimea imaginii la 1,2 cm păstrând proporțiile imaginii, și a 
aliniat-o orizontal la centru 1 punct  
Punctul se acordă și atunci, dacă imaginea se află la tabulatorul din 
mijloc setat implicit.   
Formatarea generală a textului (în afara celor date separat)   
Caracterele textului corp sunt cu font Times New Roman (Nimbus 
Roman), și mărimea de caracter de 11 puncte 1 punct  
Interlinia în document este la un rând, paragrafele sunt aliniate stânga-
dreapta, acolo unde exercițiul nu a cerut altceva 1 punct  
După paragrafe spațierea este de 3 puncte (0,11 cm), acolo unde 
exercițiul nu a cerut altceva 1 punct  
Formatarea titlului, a titlurilor de capitole și subtitluri   
Titlul este cu mărimea de caracter de 26 puncte, un titlu de capitol este cu 
mărimea de caracter de 18 puncte și un subtitlu este cu mărimea de 
caracter de 14 puncte, și un subtitlu este de stil aldin 1 punct  
Înaintea titlului, a unui titlu de capitol și a unui subtitlu se găsește o 
spațiere de 6 puncte, iar după ele de 3 puncte 1 punct  
Stilul de caracter a fiecărui titlu, titlu de capitol și subtitlu este corect, 
respectiv spațierea dinaintea lor și după ele este bună 1 punct  
Cele două titluri de capitol sunt cu majuscule, cu enumerare numerotată 
și indentat la stânga 0 cm 1 punct  
Culoarea titlului, a celor două titluri de capitol și a celor șase subtitluri 
este maro închis cu codul RGB(80, 70, 60) 1 punct  
Punctul se acordă, dacă cel mult într-un loc culoarea de caracter nu este 
cea dată.   
Titlurile de capitol sunt separate de textul de după ele cu o linie punctată 
cu grosimea de 1,5 puncte cu culoarea maro închis dată, în întreaga 
lățime a oglinzii de text 1 punct  
A setat la diferitele nivele de titlu proprietatea de paragraf „Împreună cu 
cel din urmă” 1 punct  
Punctul se acordă, dacă a făcut setările în cel puțin șapte locuri.   
Crearea notei de final   
Textul dintre acolade din fișierul sursă se află în nota de final, și în locul 
original nu apare textul și acoladele 1 punct  
A atașat nota de final corespunzător la ultimul cuvânt din titlu, și a 
marcat-o cu „*” 1 punct  
Textul notei de final este cu mărimea de caracter de 8 puncte și stil cursiv 1 punct  
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Schimbarea prescurtărilor   
A schimbat prescurtările „ex.” din fișierul sursă cu cuvântul „exemplu” în 
document 1 punct  
A schimbat prescurtările „resp.” din fișierul sursă cu cuvântul „respectiv” 
în document 1 punct  
Punctele se acordă, dacă nu a schimbat prescurtările celor două cuvinte în 
cel mult câte un loc la fiecare prescurtare   
Formatarea citatelor   
Unul dintre citate, împreună cu marcarea sursei care o urmează, este de 
stil cursiv și aliniat la dreapta 1 punct  
La unul dintre citate a setat proprietatea de paragraf „Împreună cu cel din 
urmă” 1 punct  
Toate setările celor două citate sunt bune 1 punct  
Imaginile semnelor   

− a inserat dreptunghi cu mărimea de 2,25×0,5±0,01 cm, cu 
umplere de formă culoare albă (sau fără culoare), cu bordură de 
formă subțire negru 

− a inserat dreptunghi cu mărimea de 2,25×0,5±0,01 cm, cu 
umplere de formă cu culoarea corespunzătoare, fără bordură de 
formă; respectiv a inserat o formă cruce cu înălțimea și lățimea de 
1±0,01 cm, cu umplere de formă de culoare verde 

− cele două forme ale semnului sunt aliniate, una față de cealaltă, la 
centru în toate direcțiile 

− semnul este aliniat la stânga 
Dintre setările enumerate 3 sunt corecte la un semn 1 punct  
Dintre setările enumerate 3 sunt corecte la două semne 1 punct  
Toate cele 4 setări sunt bune la două semne 1 punct  
Toate cele 4 setări sunt bune la trei semne 1 punct  
Crearea și așezarea modelului liniar care conține șase semne   
Într-un loc conform modelului se află cel puțin un dreptunghi, care are 
mărimea de 1×0,7 cm, cu umplere de formă albă (sau fără culoare), cu 
bordură subțire gri 1 punct  
Există cel puțin un semn încadrabil într-un dreptunghi de 0,5×0,5 cm, 
semn care este triunghi, cerc sau pătrat fără contur, cu umplere de formă 
roșie, albastră sau galbenă 1 punct  
Cel puțin un dreptunghi al unui semn și forma din interiorul lui sunt 
aliniate, unul față de celălalt, orizontal și vertical la centru 1 punct  
Într-un loc conform modelului se află șase semne cu trei dintre 
formațiunile date și toate setările lor, date anterior, sunt corecte 1 punct  
Punctul se acordă dacă cel mult un semn sau o proprietate nu este cea 
dată.   
Semnele sunt una față de cealaltă vertical la același nivel, și nu se 
suprapun, respectiv nici nu se ating 1 punct  
Semnele sunt grupate în grupă și grupa este aliniată la marginea din 
dreapta 1 punct  
Cele două puncte anterioare se acordă numai în cazul în care a poziționat 
cel puțin trei semne.   
În trei locuri din document, între paragrafele corespunzătoare, se află trei 
exemple ale modelului liniar, pe care, cel puțin la trei semne, toate 
setările sunt bune 1 punct  
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Poziția și formatarea semnului de traseu de tip circuit și a potecilor de educare  
Una dintre imaginile korut.png și te.png este aliniată la stânga lângă 
paragraful conform modelului 1 punct  
Înălțimea unuia dintre imagini este 1,5 ±0,01 cm, păstrând raportul 
laturilor 1 punct  
Ambele imagini sunt în poziția corespunzătoare, și toate formatările lor 
sunt bune 1 punct  
Subsolul este corect   
A setat numerotare de pagină automată în subsol și aceasta este orizontal 
la centru 1 punct  
Punctul se acordă, dacă a aliniat numărul de pagina la centru sau a 
așezat-o în poziția tabulatorului din mijloc setat implicit.   
Numărul de pagină este cu mărimea de caracter de 13 puncte 1 punct  
Despărțire   
A utilizat despărțire în document 1 punct  
Total: 40 puncte  

2. Curcubeu 
Există prezentare cu numele szivarvany   
Există prezentare cu numele szivarvany conținând cele 4 diapozitive 1 punct  
Punctul nu se poate acorda dacă sunt mai puțin de trei diapozitive sau 
dacă nu a salvat prezentarea cu numele corespunzător.   
Formatarea unică a diapozitivelor și inserarea textului   
Fundalul diapozitivelor începând de la colțul din stânga sus și mergând 
spre colțul din dreapta jos este cu umplere gradient diagonal liniar, din 
gri cu codul RGB(175, 175, 175) spre alb 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă umplerea gradient diagonal liniar 
conține mai mult de două joncțiuni.   
Textul diapozitivelor este unitar cu font Arial (Nimbus Sans), titlul 
diapozitivelor și elementele enumerării de rangul întâi sunt de tip aldin 1 punct  
Titlul diapozitivelor este cu mărimea de 43 puncte, restul textului de 27, 
respectiv de 23 puncte conform modelului, excepție acolo, unde textul 
exercițiului prescrie altceva 1 punct  
Spațierea paragrafelor este de tip unic, spațierea din fața enumerării de 
rangul întâi este de 12 puncte, iar în celelalte cazuri de 0 puncte 1 punct  
Textul diapozitivelor corespunde cu conținutul fișierului 
szivszov.txt 1 punct  
Punctele se acordă numai în cazul în care a efectuat setările pe 
diapozitivul model, sau a finalizat cel puțin 3 diapozitive unitar, cu 
setările de mai sus.   
Conținutul și setările diapozitivului nr.1   
Titlul este cu mărimea de caracter (font) de 85 puncte și stil aldin 1 punct  
Titlul este aliniat vertical la bază, orizontal la centru 1 punct  
A setat imaginea nyito.jpg în fundalul diapozitivului 1 punct  
Punctul se acordă și atunci, dacă imaginea apare distorsionată, sau dacă 
se vede numai o parte din imagine în fundal.   
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Conținutul și setările diapozitivului nr.2   
Primul paragraf al diapozitivului nu este enumerare 1 punct  
Restul paragrafelor diapozitivului sunt cu marcatori cu enumerare de 
rangul întâi și al doilea, conform modelului 1 punct  
Lângă caseta de text apare imaginea sziv.jpg redimensionată 
proporțional la lățimea de 9 cm 1 punct  
Imaginea nu acoperă textul diapozitivului 1 punct  
Conținutul și setările diapozitivului nr.3   
A inserat pe partea din dreapta a diapozitivului, fără modificarea 
dimensiunii, imaginea abra.png 1 punct  
Săgeata care simbolizează raza de soare care pătrunde este de culoare 
portocalie cu cod de culoare RGB(255, 155, 0), cu grosime de 6 puncte 1 punct  
Una dintre săgețile de culoare albastră cu codul RGB(30, 80, 120) și de 
culoare roșie cu codul RGB(255, 0, 0) reprezentând fasciculul de 
lumină care iese, este corectă 1 punct  
Ambele săgeți cu grosimea de 3 puncte, de culoare albastră cu codul 
RGB(30, 80, 120) și de culoare roșie cu codul RGB(255, 0, 0) 
reprezentând fasciculele de lumină care ies, sunt corecte, și ele se 
racordează la traiectorii de raze din interiorul picăturii de apă 1 punct  
În figură se găsește  

- un arc de culoarea albastră cu codul RGB(30, 80, 120) 
- cu linie întreruptă, 
- arc cu grosime de 1 punct, 
- care pornește din locul corespunzător cu ambele capete, 
- și un arc de culoarea roșie cu codul RGB(255, 0, 0), 
- cu line întreruptă, 
- grosime 1 punct, 
- care pornește din locul corespunzător cu ambele capete.   

Din cele 8 setări de mai sus necesare pentru crearea arcurilor cel puțin 
4  sunt corecte 1 punct  
Dintre cele două arcuri care figurează în punctul anterior, cel puțin un 
arc are toate setările corecte 1 punct  
Ambele arcuri au toate setările corecte 1 punct  
A scris unghiurile de deviere în casete de text cu mărimea de caracter 
de 20 puncte, font Arial (Nimbus Sans) aranjate conform modelului 1 punct  
A scris unghiurile de rdevire în casete de text, și textul „40°” este de 
culoare albastră cu codul RGB(30, 80, 120), iar textul „42°” este de 
culoare roșie cu codul RGB(255, 0, 0) 1 punct  
Punctul se acordă, dacă nu a setat codurile de culoare de mai sus, dar 
culorile setate corespund cu culorile săgeților care reprezintă razele de 
lumina care ies.   
A pregătit textul enumerării pe diapozitiv conform modelului 1 punct  
Textul care explică dispersia culorii apare intr-o casetă de text separată 1 punct  
Textul care explică dispersia culorii este de mărimea de 17 puncte, 
caracter Arial (Nimbus Sans) 1 punct  

 
  



Informatika román nyelven — középszint 
Javítási-értékelési útmutató / értékelőlap 

1521 gyakorlati vizsga 7 / 11 2020. május 15. 

Név: ............................................................  osztály: ..... 
 

Conținutul și setările diapozitivului nr.4   
Pe al patrulea diapozitiv apare textul diapozitivului conform modelului, 
și unul dintre imaginile sz1.jpg … sz6.jpg 1 punct  
Fiecare dintre imaginile sz1.jpg … sz6.jpg apare fără 
redimensionare în figură și se acoperă perfect 1 punct  
Cel puțin un paragraf împreună cu imaginea care îi corespunde plutește 
spre interior, pornind de jos 1 punct  
Fiecare paragraf împreună cu imaginea care îi corespunde plutește spre 
interior, pornind de jos 1 punct  
Setarea tranziției diapozitivelor în mod unitar   
A setat tranziția în mod unitar pe șirul întreg de diapozitive, schimbarea 
dinte diapozitive se face pe clic 1 punct  
Total: 30puncte  

3. Traseul Albastru 
Introducerea datelor, salvarea cu numele kektura în formatul corespunzător   
A așezat întregul conținut al fișierului kekforras.txt începând din 
celula A1. 1 punct  
Determinarea distanței parcurse   
În celula I2 a determinat corect distanța parcursă 1 punct  
De exemplu: 
în celula I2: =SZUM(C2:C93)   
În celula I2 rezultatul apare ca număr întreg, iar unitatea de măsură este 
„km” 1 punct  
Determinarea duratei mersului pe jos   
În celula I3 a determinat corect durata mersului pe jos în ore 1 punct  
De exemplu: 
în celula I3: =SZUM(E2:E93)/60   
În celula I2 rezultatul apare ca număr întreg, iar unitatea de măsură este 
„ore” 1 punct  
Data primei și ultimei excursii   
Data primei excursii 1 punct  
De exemplu: 
în celula I4: =MIN(F2:F93)   
Data ultimei excursii 1 punct  
De exemplu: 
în celula I5: =MAX(F2:F93)   
O porțiune de drum și traseul care aparține la o anumită dată   
În celulele I7 sau I8 a determinat corect porțiunile de drum sau traseul 
care aparține la o anumită dată  2 puncte  
În celulele I7 și I8 a determinat corect porțiunile de drum sau traseul 
care aparține la o anumită dată 1 punct  
De exemplu: 
în celula I7: =INDEX(A2:F93;HOL.VAN(I6;F2:F93;0);1) 
în celula I8: =INDEX(A2:F93;HOL.VAN(I6;F2:F93;0);2)   
Numerele de ordine ale porțiunilor de drumuri   
A completat domeniul K2:K28 cu numere întregi în ordine crescătoare 
de la 1 la 27 1 punct  
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Numărul de excursii și distanțele parcurse pe porțiuni   
Într-o celula a domeniului L2:L28 a determinat corect numărul de 
excursii aparținătoare unei porțiuni de traseu 1 punct  
De exemplu: 
în celula L2: =DARABTELI(A2:A93;K2)   
În toate celulele domeniului L2:L28 expresia se poate copia, și în toate 
celulele valoarea este corectă 1 punct  
De exemplu: 
în celula L2: =DARABTELI(A$2:A$93;K2) 
Nu se poate acorda punct, dacă a utilizat incorect referințele absolute și 
relative.   
Într-o celula a domeniului M2:M28 a determinat corect distanța 
parcursă aparținătoare unei porțiuni de traseu 1 punct  
De exemplu: 
în celula M2: =SZUMHA(A2:A93;K2;C2:C93)   
A determinat corect distanța parcursă aparținătoare unei porțiuni de 
traseu în toate celulele domeniului M2:M28 1 punct  
De exemplu: 
în celula M2: =SZUMHA(A$2:A$93;K2;C$2:C$93) 
Nu se poate acorda punct, dacă a utilizat incorect referințele absolute și 
relative.   
Proporția numărului excursiilor din decembrie   
Într-o celulă a domeniului G2:G93 examină cu funcție bună data 
excursiei (=HÓNAP()) 1 punct  
Într-o celulă a domeniului G2:G93 apare cu ajutorul unei funcții semnul 
„+” în cazul excursiei din decembrie și la celelalte rămân goale 1 punct  
În toate celule domeniului G2:G93 apare cu ajutorul unei funcții 
semnul „+”  în cazul excursiei din decembrie și la celelalte rămân goale 1 punct  
De exemplu: 
în celula G2: =HA(HÓNAP(F2)=12;"+";"")   
În celula I9 apare rezultatul corect fără decimale, în format procentual 1 punct  
De exemplu: 
în celula I9: =DARABTELI(G2:G93;"+")/DARAB2(G2:G93)   
Formatarea tabelului   
Pe foaia de lucru a utilizat font Arial (Nimbus Sans) cu mărimea de 
caracter de 11 puncte 1 punct  
În celulele domeniilor A1:F1 și H2:H9 a setat stil aldin 1 punct  
A setat conținutul coloanelor A, F și I aliniat orizontal la centru, în 
celulele domeniului A1:F1 a setat textul și orizontal și vertical la centru, 
respectiv în celulele domeniului C1:E1 titlurile apar în două rânduri 1 punct  
A setat umplerea celulelor A1:F1 de culoare gri, iar a celulei I6 de 
culoare albastru deschis 1 punct  
A aplicat stil cursiv în celulele care conțin valori calculate 1 punct  
În cazul domeniilor A1:F93 și H2:I9 a aplicat bordură cu linie groasă în 
exterior, subțire în interior 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă a aplicat bordură și la alte celule.   
A setat lățimea coloanelor în așa fel, încât toate datele din tabel sunt 
vizibile 1 punct  
Punctul se acordă dacă în celula I8 traseul este mai lat.   
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Név: ............................................................  osztály: ..... 

Diagrama coloană   
Diagrama coloană este pe aceeași foaie de lucru cu datele între coloanele 
H:N și sub linia nr. 28, iar pe diagramă a reprezentat valori bune 1 punct  
Titlul diagramei este „Numărul de excursii efectuate pe porțiunile 
Traseului Albastru” și nu este legendă 1 punct  
Inscripția axei verticale este „Bucată” și a axei orizontale „Porțiune de 
traseu” 1 punct  
Caracterele textelor pe diagramă sunt font Arial (Nimbus Sans) și au 
mărimea de caracter de 12 puncte 1 punct  
Total: 30 puncte  

4. Valori extreme de temperatură 
Crearea bazei de date   
A creat baza de date cu numele homerseklet, și importarea datelor în 
tabele este corectă 1 punct  
Punctul nu se poate acorda în cazul unui nume diferit pentru baza de date, 
respectiv dacă numele vreunui tabel nu este corect sau importarea este 
incorectă.   
Toate câmpurile din tabele au nume și tip corespunzător, a dat cheia în 
mod corect, în tabela record este identificator cu numele az 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă a creat câmp în plus, sau nu a setat cheia   
Câmpuri și expressii corespunzătoare   
În toate interogările făcute a vizualizat exact câmpurile, respectiv 
expresiile dorite 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă candidatul a rezolvat mai puțin de trei 
exerciții.   
Interogarea 2plusz40    
Filtrează corect pe valoarea temperaturii 1 punct  
Sortat după dată 1 punct  
Punctul se acordă și la ordine crescătoare, și la ordine descrescătoare. 
De exemplu 

SELECT datum, ertek 
FROM rekord 
WHERE ertek>40 
ORDER BY datum;   

Interogarea 3szelsoertek   
Minimul sau maximul de temperatură este determinat 1 punct  
Minimul și maximul de temperatură este determinat 1 punct  
Cele două valori determinate apar într-o interogare 1 punct  
De exemplu: 

SELECT Min(ertek) As minimum, Max(ertek) As maximum 
FROM rekord;   
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Interogarea 4min1987   
Filtrează corect pe tipul valorii extreme 1 punct  
Filtrează corect pe anul 1987 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă filtrează corect pe tipul valorii extreme, 
dar nu face legătura corect între cele două condiții sau dacă legătura 
celor două tabele este incorectă. 
De exemplu: 

SELECT nev, datum, ertek  
FROM rekord, hely 
WHERE rekord.helyaz=hely.az 
AND tipus="min" 
AND Year(datum)=1987; 

sau 
SELECT nev, datum, ertek  
FROM rekord, hely 
WHERE rekord.helyaz=hely.az 
AND tipus="min" 
AND datum Between #01/01/1987# AND #12/31/1987#;   

Interogarea 5kozeli   
Filtrează corect pe tipul valorii extreme, și legătura dintre tabele este 
corectă 1 punct  
Filtrează corect pe numele localităților 1 punct  
A făcut corect legătura dintre condiții 1 punct  
De exemplu: 

SELECT nev, datum, ertek  
FROM rekord, hely 
WHERE rekord.helyaz=hely.az 
 AND (nev="Szeged" or nev="Kistelek") 
 AND tipus="max";   

Interogarea 6minusz20   
Grupează conform numelui localității, și determină numărul de apariții 1 punct  
Sortează în ordine descrescătoare după cantitate, și vizualizează primul 
record  1 punct  
Filtrează corect pe temperatură, și legătura dintre tabele este corectă 1 punct  
De exemplu: 

SELECT TOP 1 nev, Count(rekord.az) As darabszam 
FROM rekord, hely 
WHERE rekord.helyaz=hely.az 
 AND ertek<-20 
GROUP BY nev 
ORDER BY Count(rekord.az) DESC;   
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Interogarea 7minmax   
În cursul soluționării (în interogarea principală, secundară sau auxiliară) 
filtrează corect pe minimul de temperatură, și în partea respectivă a 
rezolvării conectează corect tabelele 1 punct  
În cursul soluționării (în interogarea principală, secundară sau auxiliară) 
filtrează corect pe maximul de temperatură, și în partea respectivă a 
rezolvării conectează corect tabelele 1 punct  
Conectează corect anumite părți ale soluționării 1 punct  
Punctul nu se poate acorda, dacă face legătura numai cu numele 
localității.   
Numele fiecărei localități apare o dată 1 punct  
De exemplu: 

SELECT DISTINCT nev, teruletresz 
FROM rekord as minrekord, rekord as maxrekord, hely 
WHERE minrekord.helyaz=hely.az 
 AND maxrekord.helyaz=hely.az 
 AND minrekord.tipus="min" 
 AND maxrekord.tipus="max"; 

sau 
7seged: 

SELECT helyaz 
FROM rekord 
WHERE tipus="min"; 

7minmax: 
SELECT DISTINCT nev, teruletresz 
FROM hely, rekord, 7seged 
WHERE hely.az = helyaz 
 AND tipus="max" 
 AND helyaz = [7seged].az;   

Total: 20 puncte  
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