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Важне информације 
Вредновање 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 
правоугаоник 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 
поједини бодови 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. 

Извор: 
1. Туристичке ознаке 
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  
Последње преузимање: 30.04.2015. 

2. Дуга 
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/ 
Последње преузимање: 26.09.2015. 

4. Екстремне температуре 
http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/homersekleti_szelsoertekek/Magyarorszag/ 
Последње преузимање: 05.04.2015. 16:30 
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1. Туристичке ознаке 
Унос текста и чување фајла   
Фајл је сачуван под називом jelzes у формату програма за 
едитирање, димензија странице документа је A4 1 бод  
Документ садржи одговарајуће кодиран текст фајла turfor.txt и у 
њему нема непотребних пасуса 1 бод  
Маргине странице   
Лева, десна и доња су 2,2 cm а горња је одговарајуће програму 4 cm 
или 1,4 cm (у том случају је висина заглавља 2,6 cm) 1 бод  
Прављење заглавља   
У заглављу се види слика terkep.png  1 бод  
Висина слике је одржавањем пропорција постављена на 1,2 cm  и 
слика је водоравно поравната по средини 1 бод  
Бод следује и ако је слика на подразумеваном, средњем табулатору.   
Основно форматирање текста (ван посебно датих инструкција)   
Тип слова основног текста је Times New Roman (Nimbus Roman) 
величина слова је 11 поинта  1 бод  
У документу је проред међу редовима једноструки, пасуси су 
поравнати с обе стране, ако задатак не захтева другачије  1 бод  
Проред после пасуса је 3 поинта (0,11 cm), где задатак не захтева 
другачије 1 бод  
Наслов, наслови поглавља и поднаслови   
Наслов је величине слова 29 поинта, један наслов поглавља је 
18 поинта, један поднаслов је 14 поинта, један поднаслов је 
подебљаног стила 1 бод  
Пре наслова, једног наслова поглавља и једног поднаслова је проред 
6 поинта, после њих је 3 поинта  1 бод  
За све наслове, наслове поглавља и поднаслове је величина слова, 
тип слова, проред пре и после њих исправан  1 бод  
У два наслова поглавља су сва слова приказана као велика, имају 
бројчано набрајање, а увученост с лева је  0 cm  1 бод  
Боја слова наслова, два наслова поглавља и шест поднаслова је 
тамно браон, кода RGB(80, 70, 60)  1 бод  
Бод следује ако највише на једном месту није боја подешена.   
Испод наслова поглавља је тачкаста линија дебљине 1,5 поинта, дате 
тамнобраон боје, и протеже се дуж целе ширине текста 1 бод  
Наслови различитих нивоа су подешени особином пасуса – останак  
на истој страни  - („Együtt a következővel” - „Keep with next“) 1 бод  
Бод следује ако је подешено на бар седам места.   
Прављење фусноте   
Текст из витичастих заграда изворног фајла налази се у фусноти на 
крају документа (végjegyzet-endnote) и не налази се на првобитном 
месту  1 бод  
Последња реч наслова је повезана са одговарајућом фуснотом 
симболом „*” 1 бод  
Текст фусноте је величине од 8 поинта и искошеног типа слова  1 бод  
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Замена скраћеница    
Скраћеница изворног текста „нпр.” замењена је у документу са „На 
пример”  1 бод  
Скраћеница изворног текста „одн.” замењена је у документу речју 
„односно”  1 бод  
Бод следује и ако појединачно на по једном месту није замењена 
скраћеница.   
Форматирање цитата   
Један цитат и извор из ког је узет су искошеног типа слова и 
поравнати у десно  1 бод  
Код једног цитата је подешено да се појављује на страници заједно 
са извором ( „Együtt a következővel” – „Keep with next“) 1 бод  
Сви параметри у оба цитата су исправни 1 бод  
Цртање ознака   

− Унет је правоугаоник величине 2,25×1,5±0,01 cm, беле боје 
(или провидан) са танким, црним оквиром 

− Унет је правоугаоник величине 2,25×0,5±0,01 cm, одговарјуће 
боје, без оквира; односно облик крста ширине и висине 
1±0,01 cm, зелене боје Две ознаке су једна према другој 
подешене по средини у оба смера 

− Ознака је подешена улево 
На једном цртежу су 3 подешавања добра  1 бод  
На два цртежа су 3 подешавања добра  1 бод  
Сва 4 подешавања су добра на два цртежа 1 бод  
Сва 4 подешавања су добра на три цртежа 1 бод  
Прављење и постављање комбинације облике за шест ознака    

Бар је један правоугаоник на месту као у примеру и беле је боје (или 
безбојан), има танак сиви оквир и величине је 1×0,7 cm  1 бод  
Постој бар један троугао, круг или квадрат, без оквира, плаве, 
црвене или жуте боје и креиран је унутар правоугаоника димензијe 
0,5×0,5 cm  1 бод  
Бар су један правоугаоник ознаке и симбол унутар њега један према 
другом поравнати по средини и водоравно и усправно   1 бод  
Постоји шест ознака са три дате геометријске фигуре, на једном 
месту из примера и сва претходна подешавања су им добра   1 бод  
Бод следује и ако највише једна ознака или једна особина није дата.   
Ознаке су усправно међусобно постављене у једну линију и не 
преклапају једна другу нити се додирују  1 бод  
Ознаке су сакупљене у групу и група је поравната ка десној маргини  1 бод  
Претходна два бода следују само ако су бар три ознаке постављене.   
На три места у документу, између одговарајућих пасуса постоје три 
комбинације облика у којима су бар три ознаке са свим исправним 
особинама  1 бод  
Постављање и форматирање кружне и образовне стазе   
Једна од слика korut.png  и te.png  је као у примеру постављена 
поред пасуса поравнато у лево  1 бод  
Висина једне слике је 1,5 ±0,01 cm и одржана је пропорција 1 бод  
Обе слике су на добром месту и сва форматирања су добра 1 бод  
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Исправно подножје   
У подножју је подешено бројање страница, хоризонтално у средини  1 бод  
Бод следује ако је број странице поравнат по средини или је 
постављен у позицију табулатора коме је то подразумевано .   
Број странице је величине слова од 13 поинта 1 бод  
Прелажење у нови ред (elválasztás-hyphenation)   
У документу је примењено аутоматско прелажење у нови ред 1 бод  
Укупно: 40 бодова  

2. Дуга 
Постоји презентација под називом szivarvany   
Постоји презентација од 4 слајда под називом szivarvany  1 бод  
Бод се не може дати ако има мање од 3 слајда или презентација није 
сачувана под добрим именом.   
Јединствено форматирање слајдова и унос текста   
Позадина слајдова се прелама од горњег левог угла ка доњем  
десном углу, из сиве боје, кода RGB(175, 175, 175) у белу 1 бод  
Бод се не може дати ако постоји више од две чворне тачке 
преламања.   
Текст слајдова је свугде типа Arial (Nimbus Sans), наслови слајдова и 
текст набарајања првог реда су подебљаног стила слова  1 бод  
Наслови слајдова су 43 поинта, остали текст је као у примеру 27, 
односно 23 поинта, осим ако текст задатка не каже другачије 1 бод  
У пасусима је проред између редова једноструки, испред набрајања 
првог реда проред је 12 поинта, а у дгугим случајевима је  0 поинта 1 бод  
Текст слајдова одговара садржају фајла szivszov.txt  1 бод  
Бодови се само онда дају ако су подешавања учињена у шаблону 
(mintadiá–template), или су бар 3 слајда направљена идентично, 
одговарајуће горњим подешавањима.   
Садржај и подешавање првог слајда   
Наслов је величине слова од 85 поинта подебљаног стила 1 бод  
Наслов је вертикално према дну слајда, водоравно подешен на 
средини  1 бод  
Позадина слајда је слика nyito.jpg  1 бод  
Бод се даје и онда ако се слика појављује изобличено,  или ако се 
само један део слике види у позадини.   
Садржај и подешавање другог слајда   
Први пасус слајда није набрајање 1 бод  
Остали пасуси на слајду су раздељени у набрајања првог и другог 
реда 1 бод  
Поред одељка за текст се појављује слика sziv.jpg чија је 
пропорција сачувана до ширине слике од 9 cm 1 бод  
Слика не прекрива текст слајда 1 бод  
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Садржај и подешавање трећег слајда   
На десној страни се налази слика abra.png непромењене величине 1 бод  
Стрелица која приказује зрак  који пада на капљицу је наранџасте 
боје, кода RGB(255, 155, 0), дебљине од 6 поинта 1 бод  
Једна од излазећих стрелица је исправна, дебљине је 3 поинта, плаве 
боје кода RGB(30, 80, 120), или црвене боје кода RGB(255, 0, 0)  1 бод  
Обе излазеће стрелице су исправне, дебљине су 3 поинта, једна 
плаве боје кода RGB(30, 80, 120), друга црвене боје кода 
RGB(255, 0, 0) и спајају се са зрацима сунца унутар капљице  1 бод  
На слици постоје 

- један лук плаве боје кода RGB(30, 80, 120), 
- испрекидане линије, 
- дебљине од 1 поинта, 
- који са обе стране креће с одговарајућег места, 
- даље један лук црвене боје, кода RGB(255,0,0), 
- испрекидане линије, 
- дебљине од 1 поинта, 
- који са обе стране креће с одговарајућег места.   

Бар је 4 од 8 горњих подешавања исправно при креирању лука 1 бод  
Бар су једном од два лука сва подешавања из горње листе исправна  1 бод  
Сви параметри оба лука су исправни  1 бод  
Углови преламања су уписани у оквиру за текст, словима величине  
20 поинта, стила Arial (Nimbus Sans) и постављени су према 
примеру 1 бод  
У оквирима за текст уписани су углови преламања  „40°” натпис 
плавом  бојом кода RGB(30, 80, 120), a натпис „42°” црвеном бојом 
кода RGB(255, 0, 0)  1 бод  
Бод се може дати ако нису примењени горњи кодови боја, али 
примењене боје одговарају бојама излазећих зракова.   
На слајду је набрајање образовано као у примеру 1 бод  
Текст који садржи објашњење разлагања боја појављује се у једном 
посебном оквиру за текст  1 бод  
Текст који објашњава разлагање боја је величине слова од 17 поинта 
и стила Arial (Nimbus Sans)  1 бод  
Садржај и подешавање четвртог слајда   
На четвртом слајду постоји текст слајда, и такође једна од слика 
sz1.jpg … sz6.jpg  1 бод  
Све слике sz1.jpg … sz6.jpg се без промене величине појављују 
на слајду и тачно покривају једна другу  1 бод  
Бар један пасус са својом одговарајућом сликом уклизава од доле на 
један клик 1 бод  
Сви пасуси са својим одговарајућим сликама на клик од доле 
уклизавају у слајд  1 бод  
Јединствена подешност прелазног ефеката   
Прелазни ефекат је јединствено подешен у серији слајдова, прелазак 
са слајда на слајд дешава се једним кликом 1 бод  
Укупно: 30 бодова  
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3. Плава тура 
Унос података, сачувано под називом kektura, у одговарајућем 
формату    
Цео садржај фајла kekforras.txt је пренет почев од позиције A1 1 бод  
Одређена постигнута удаљеност    
У ћелији I2 је исправно одређено укупно растојање 1 бод  
На пример: 
У ћелији I2: =SZUM(C2:C93)  / =SUM(C2:C93)    
У ћелији I2 се резултат приказује у целим бројевима , са „km” као 
јединицом мере  1 бод  
Одређивање укупног времена пешачења   
У ћелији I3 је исправно одређено време пешачења у сатима  1 бод  
На пример: 
У ћелији I3: =SZUM(E2:E93)/60   
У ћелији I3 се резултат приказује у целим бројевима , са „сати” као 
јединицом мере 1 бод  
Датум прве и задње туре   
Датум прве туре 1 бод  
На пример: 
У ћелији I4: =MIN(F2:F93)   
Датум задње туре  1 бод  
На пример: 
У ћелији I5: =MAX(F2:F93)   
Деоница и путања за дати датум    
У ћелији I7 или I8 је помоћу функције исправно одређена деоница 
или путања за унети датум  2 бода  
У ћелијама I7 и I8 је помоћу функције исправно одређена деоница 
или путања за унети датум 1 бод  
На пример: 
У ћелији I7: =INDEX(A2:F93;HOL.VAN(I6;F2:F93;0);1)  
У ћелији I8: =INDEX(A2:F93;HOL.VAN(I6;F2:F93;0);2) /       
=INDEX(A2:F93;MATCH(I6;F2:F93;0);2)   
Редни бројеви деоница   
Област K2:K28 је попуњена целим бројевима од 1 до 27 у растућем 
редоследу. 1 бод  
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Број тура и пређене раздаљине по деоницама    
У области L2:L28 у једној ћелији је исправно одређен број тура за 
једну деоницу  1 бод  
На пример: 
У ћелији L2: =DARABTELI(A2:A93;K2) /  =COUNTIF(A2:A93;K2)   
У области  L2:L28 у свим ћелијама  је формула која се копира и у 
свим ћелијама је исправна вредност  1 бод  
На пример: 
У ћелији L2: =DARABTELI(A$2:A$93;K2)  
Бод се не може дати ако су апсолутне и релативне референце 
погрешно коришћене.   
У области  M2:M28 у једној ћелији је исправно одређено пређено 
растојање унутар деонице 1 бод  
На пример: 
У ћелији M2: =SZUMHA(A2:A93;K2;C2:C93) / =SUMIF(A2:A93;K2;C2:C93)   
У области  M2:M28 у свим ћелијама  је формулом која се копира 
исправно одређено пређено растојање унутар деонице  1 бод  
На пример: 
У ћелији M2: =SZUMHA(A$2:A$93;K2;C$2:C$93) 
Бод се не може дати ако су апсолутне и релативне референце 
погрешно коришћене.   
Однос броја децембарских тура   
У области G2:G93 у једној ћелији је датум туре испитан исправном 
функцијом  (=HÓNAP()  / (=MONTH()) 1 бод  
У области G2:G93 је у једној ћелији код децембарске туре 
коришћењем функције унет знак „+” и код других месеци је ћелија 
остала празна 1 бод  
У области G2:G93 је у свим ћелији код децембарских тура 
коришћењем функције унет знак „+” и код других месеци је ћелија 
остала празна 1 бод  
На пример: 
У ћелији G2: =HA(HÓNAP(F2)=12;"+";"") / =IF(MONTH(F2)=12;"+";"")   
У ћелији I9 је без децимала, користећи процентуални формат, 
приказано исправно решење  1 бод  
На пример: 
У ћелији I9: =DARABTELI(G2:G93;"+")/DARAB2(G2:G93)  
/ =COUNTIF(G2:G93;"+")/CAUNTA(G2:G93)   
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Форматирање табеле   
На радној страници су слова типа Arial (Nimbus Sans) и величине од  
11 поинта 1 бод  
У ћелијама области  A1:F1 и H2:H9 тип слова је подебљан  (félkövér-
bold) 1 бод  
Садржај ћелија у колонама A, F и I подешен је водоравно по 
средини, у ћелијама области A1:F1 текст је и водоравно и усправно 
подешен по средини, а  
у ћелијама области C1:E1 наслови су приказани у два реда 1 бод  
Позадина у ћелијама области  A1:F1 је попуњена сивом, а ћелије I6 
светло плавом бојом   1 бод  
У ћелијама које садрже израчунате вредности слова су искошеног 
типа (dőlt-italic) 1 бод  
Области A1:F93 и H2:I9 су уоквирене споља дебљом, унутра тањом 
линијом  1 бод  
Бод не следује ако су и неке друге ћелије уоквирене.   
Ширина колона је тако дата да су сви подаци у табели видљиви  1 бод  
Бод следује и ако је у ћелији I8 путања шира од ћелије.   
Стубасти дијаграм   
Стубасти дијаграм је на истој радној страници, између колона H:N, а 
испод 28. реда, и дијаграм приказује исправне вредности 1 бод  
Наслов дијаграма „Број  пређених тура на деоницама Плаве туре” и 
нема легенде 1 бод  
Назив усправне координате је  „Комада” а водоравне „Деоница” 1 бод  
Натписи у дијаграму су слова типа Arial (Nimbus Sans) величине од 
12 поинта 1 бод  
Укупно: 30 бодова  

4. Екстремне температуре 
Креирање базе података   
База је креирана под називом homerseklet, и исправан је 
импорт у табеле  1 бод  
Бод се не може дати у случају да назив базе не одговара, 
односно ако је неки назив табеле лош или је лош импорт.   
Све колоне табела су одговарајућег назива и типа, кључеви су 
исправно подешени, у табели rekord постоји идентификатор 
под називом az  1 бод  
Бод се не може дати, ако је додато више колона, односно ако 
кључ није подешен.   
Одогварајуће колоне (поља) и изрази   
У свим упитима су приказане само тражене колоне и изрази  1 бод  
Бод се не може дати ако је креирано мање од три упита.   
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Упит 2plusz40    
Исправан је филтер по вредности температуре 1 бод  
Сортирано је по датуму 1 бод  
Бод следује у случају растућег и опадајућег сортирања. 
На пример: 

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

Упит 3szelsoertek    
Утврђена је максимална или минимална температура  1 бод  
Утврђена је максимална и минимална температура 1 бод  
Две утврђене вредности се појављују у једном упиту  1 бод  
На пример: 

SELECT Min(ertek) As minimum, Max(ertek) As maximum 
FROM rekord;   

Упит 4min1987    
Исправно је филтирано по типу екстремне вредности 1 бод  
Исправно је филтрирана  1987. година  1 бод  
Бод се не може дати ако је исправан филтер по типу екстремне 
вредности, али два услова нису добро повезана или је 
погрешна веза међу табелама. 
На пример: 

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

или 
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#;   

Упит 5kozeli    
Исправно је филтрирано по типу екстремне вредности и добра 
је веза међу табелама  1 бод  
Исправан је филтер по називима места  1 бод  
Филтери су добро повезани 1 бод  
На пример: 

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

Упит 6minusz20    
Груписано по називу насеља и утврђен број појављивања  1 бод  
Сортирано по опадајућем редоследу броја појављивања и 
приказан први рекорд  1 бод  
Исправни су и филтер по температури и веза међу табелама  1 бод  
На пример: 

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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Упит 7minmax    
У току решавања је (у главном упиту, подупиту или у 
помоћном упиту) исправан филтер на минималну температуру 
и исправно су повезане табеле у том делу решења  1 бод  
У току решавања је (у главном упиту, подупиту или у 
помоћном упиту) исправан филтер на максималну температуру 
и исправно су повезане табеле у том делу решења 1 бод  
Исправно су међусобно повезани појединачни делови решења  1 бод  
Бод се не може дати ако се веза успостави само користећи 
називе места.   
Сви називи места се појављују по једном  1 бод  
На пример: 

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"; 

или 
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;   

Укупно: 20 бодова  
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