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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. 
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1. Давање крви 
Креирање документа veradas    
Постоји документ veradas у формату програма за едитирање  1 бод  
У документу нема непотребних празних поља и параграфа  1 бод  
Не сматрамо празним параграфом онај параграф који не садтжи 
текст али садржи слику, табелу или неки други објекат потребан за 
задатак.   
Карактеристике странице   
Величине је A4, усправна и све четири маргине су 2,1 cm 1 бод  
Форматирање текста где задатак другачије не захтева    
Тип слова је Times New Roman (Nimbus Roman), величина слова 
13  поинта, где задатак не тражи другачије (наслови, табеле, 
фуснота) 1 бод  
Пасуси су поравнати с обе стране, проред међу редовима је 
једнолинијски, где задатак  не тражи  другачије 1 бод  
Празан простор пре пасуса је 0 и после пасуса 6 поинта, где задатак 
не тражи другачије (набрајање) 1 бод  
У документу је примењено аутоматско прелажење у нови ред 1 бод  
Прелазак на нову страницу   
Обезбеђено је да, као у примеру, 4. наслов почиње на посебној 
страни  1 бод  
Замена карактера н-њ   
На 18 места је речца „даване” исправно замењена формом „давање” 
и приликом замене пажено је на велика слова 1 бод  
Формирање наслова   
Наслови су величине слова од 24 поинта, типа слова где су сва слова 
приказана као велика  1 бод  
Наслови су приказани разређеним словима као у примеру 1 бод  
Пре наслова је простор од 12 поинта, после наслова од 6 поинта, 
подешени су по средини  1 бод  
Позадина наслова је светлосива, као у примеру  1 бод  
Унос слике voroskereszt.jpg    
Слика voroskereszt.jpg је унета усправно према примеру, 
подешенa водоравно ка левој маргини  1 бод  
Унета слика је пропорционално увећана на висину 4 cm±0,01 cm  
прати је текст с десне стране, размак између слике и текста је 0,5 cm 1 бод  
Подешавање увученог реда   
У тексту испод прва два наслова је увученост реда 1 cm, у другим 
деловима текста је увученост 0 cm 1 бод  
Форматирање набрајања   
Текст је обликован у набрајање као у примеру и нема празног 
простора после пасуса  1 бод  
Симбол ♥ се налази увучено на 0,4 cm   1 бод  
Симбол ♥ је црвен 1 бод  
Бод се не може дати ако је и нешто друго црвено.    
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Креирање фусноте   
Направљена је фуснота у другом реду набрајања за израз „TAJ 
картица”  1 бод  
Текст фусноте је одговарајући, текст и симболи {} су обрисани из 
главног текста 1 бод  
Текст фусноте је 10 поинта и искошен  1 бод  
Форматирање двостубног дела    
Према примеру је преформатиран текст у два ступца 1 бод  
Преламање у ступце одговара примеру  1 бод  
Линија која дели ступце одговара примеру 1 бод  
Прве речи у ступцима су – према примеру – подебљане и поравнате 
по средини 1 бод  
Форматирање табеле    
У целој табели је величина слова од 10 поинта и нема празног 
простора после пасуса  1 бод  
Табела садржи 4 реда и 5 колона, постављена је по средини  1 бод  
Висина редова 1-3. је бар 0,8 cm, a 4. реда бар 1,2 cm 1 бод  
Ширина редова 1-3. је 1,4 cm, a редова 4-5. је 5,8 cm 1 бод  
У првом реду су ћелије 1-3. спојене  1 бод  
Распоред садржаја одговара примеру, подешен је водоравно у лево, 
усправно по средини  1 бод  
За уоквиравање табеле коришћена је танка линија, између 1. и 2. 
реда је дупла линија 1 бод  
Унос слике mindencsepp.jpg   
Слика mindencsepp.jpg  је унета водоравно подешена по средини, 
усправно као у примеру  1 бод  
Бод се не може дати ако слика додирује табелу.   
Слика је унета пропорционално редимензионирана на ширину од  
10 cm±0,01 cm и има танак црвени оквир 1 бод  
Креирање оквира за текст   
Бар је један оквир за зекст направљен, ширине 6,8 cm и црвеног 
оквира  1 бод  
Бар је у једном оквиру наслов величине слова од 10 поинта, црвен и 
подешен на средину  1 бод  
Бар је у једном оквиру за текст део после наслова величине слова од 
10 поинта и поравнат с обе стране  1 бод  
Бар је један оквир за текст подешен водоравно ка одговарајућој 
бочној маргини, усправно подешен на доле 1 бод  
Форматирање оба оквира за текст је одговарајуће  1 бод  
Укупно: 40 бодова  

2. Електронски потпис 
Креирање презентације   
Постоји презентација под називом e_alairas у формату програма 
за презентације и пропорције слајдова 16:9 1 бод  
Бод следује ако презентација саджи бар 3 слајда и на сваком слајду 
се налази дати текст из фајла diaszoveg.txt у задатом редоследу.   
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Подешавање истих параметара на слајдовима   
Позадина слајдова је кода RGB (219, 225, 228) сивоплаве боје 1 бод  
Цео текст на слајдовима је истог типа слова Arial (Nimbus Sans), 
тамноплаве боје кода  RGB(39, 49, 53)  1 бод  
Горњи бодови следују ако су подешавања исправна на свим 
направљеним слајдовима (или слајд примерима) и бар су три слајда 
направљена.   
Наслови су подебљаног стила слова и сви су подешени на лево осим 
наслова презентације  1 бод  
Наслови су величине слова 60 поинта на насловном слајду, а на 
осталим слајдовима од 40 поинта 1 бод  
Величина слова на другом и трећем слајду, ван наслова је 26 и 22 
поинта 1 бод  
Први слајд   
Текст наслова на слајду је исправан и позициониран је водоравно и 
усправно  по средини  у односу на слајд 1 бод  
Други слајд   
Слајд садржи одговарајући текст, подељен у двојно набрајање, као у 
датом примеру  1 бод  
Трећи слајд   
Слајд садржи одговарајући текст, подељен у двојно набрајање, као у 
примеру и ширина оквира за текст је 16,5 cm 1 бод  
Све три слике су унете и постављене код одговарајућег појма 1 бод  
Три слике не вире са слајда, не додирују се и не додирују текст, 
међусобно су поравнате водоравно по средини  1 бод  
Четврти слајд   
Слајд садржи дате слике у одговарајућем броју  1 бод  
Бод следује ако слајд садржи бар 5 слика.   
Слике се не додирују и не вире ван слајда  1 бод  
Бод следује ако слајд садржи бар 5 слика.   
Бар је један од датих облика нацртан и његова величина је исправна  1 бод  
Боја и унутрашњост бар једног облика је тамноплава 1 бод  
Нацртана су два празна правоугаоника чија је линија дебљине 3 
поинта и тамноплаве боје  1 бод  
У горњем реду су сви облици направљени и сви су параметри 
исправни 1 бод  
У доњем реду су сви облици направљени и сви су параметри 
исправни 1 бод  
Слике и облици су исправно распоређени и у горњем и у доњем реду  2 бода  
Бод се не може разложити.   
Слике и облици попуњавају бар ¾ ширине слајда међусобно 
усправно поравнање редова је по средини 2 бода  
Бод се не може разложити.   
Бар су два натписа направљена и постављена према примеру  1 бод  
Величина слова натписа је 16 поинт и подебљаног стила слова  1 бод  
Сви су натписи направљени и величина и стил слова су исправни  1 бод  
Као у примеру, два натписа су у два реда и унутар оквира за текст су 
водоравно поравнати по средини 1 бод  
Бод следује ако су  при укуцавању текста натписа направљене 
највише две грешке.   
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Подешавање анимације   
На трећем слајду набрајање креће кликом, подешена је једноставна 
анимација на лицу места  1 бод  
Двослојно набрајње се појављује по првом нивоу, са којим се 
заједно појављује и други ниво 1 бод  
Слике се појављују непосредно после одговарајућег пасуса  1 бод  
Слике се појављују аутоматским уклизавањем с десне стране  1 бод  
Укупно: 30 бодова  

3. Калкулатор подних плочица 
Унос података и чување   
Цео садржај текстфајла padloforras.txt је постављен почев од 
ћелије A1, назив радне странице је Terv1 и страница је сачувана у 
фајлу назива furdoszoba у формату програма за руковање табелама  1 бод  
Бод се не може дати ако изворни текст није унет у фајл у 
одговарајућем карактеркоду.   
Постављање података и наслова   
У ћелијама 12. реда постоји текст који одговара примеру  1 бод  
У ћелијама колоне I постоји текст који одговара примеру  1 бод  
Бод следује и ако у „m²” позиција „2” није исправна. 
Горњи бодови се не могу дати тамо где има више од 2 грешке у 
карактерима.   
У ћелијама области I4:I6 „ m2” и у ћелији J1 „ cm” јединице мере су 
исправно приказане 1 бод  
Бод следује и ако је за „²” коришћен карактер или горњи индекс.   
Садржај у ћелијама области J12:N12 је дворедан са преломом  који 
одговара примеру   1 бод  
Бод се не може дати ако дворедни приказ није обезбеђен преломом у 
други ред.   
Рачунање површине   
Површина је приказана у квадратним метрима са две децимале  1 бод  
На пример: 
У ћелији J4: =J2*J3*J1*J1/10000   
Површина празног дела просторије је приказана у квадратним 
метрима са две децимале 1 бод  
На пример: 
У ћелији J5: =DARABÜRES(A1:G11)*J1*J1/10000 / 
=COUNTBLANK(A1:G11)*J1*J1/10000   
Површина прекривеног дела просторије је приказана у квадратним 
метрима са две децимале 1 бод  
На пример: 
У ћелији J6: =DARAB2(A1:G11)*J1*J1/10000 / 
=COUNTA(A1:G11)*J1*J1/10000 

или 
У ћелији J6: =J4-J5   
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Број плочица по бојама  
У једној ћелији области K13:K17 исправно је одређен број плочица 
дате боје 1 бод  
На пример: 
У ћелији K13: =DARABTELI(A1:G11;I13) /=COUNTIF(A1:G11;I13) 
Бод се не може дати ако боја није дата реферисањем на њу.   
У свим ћелијама области K13:K17 исправно је одређен број плочица 
дате боје 1 бод  
Бод се не може дати ако резултат није приказан формулом која се 
може копирати. 
На пример: 
У ћелији K13: =DARABTELI(A$1:G$11;I13) / =COUNTIF(A$1:G$11;I13)   
Број кутија по боји плочица  
У једној ћелији области L13:L17 исправно је одређен број кутија 
плочица за дату боју, резултат је цео број заокружен на горе  1 бод  
На пример: 
У ћелији L13: =KEREK.FEL(K13/J13;0) /=ROUNDUP(K13/J13;0) 
Бод се не може дати ако није функцијом заокружено.   
У свим ћелијама области L13:L17 исправно је одређен број кутија 
плочица за дату боју, резултат је цео број заокружен на горе   1 бод  
Бод се не може дати ако вредност није функцијом заокружена.   
Број вишка плочица по бојама  
У свим ћелијама области M13:M17 исправно је одређен број вишка 
плочица  1 бод  
На пример: 
У ћелији M13: =L13*J13-K13 
Бод се не може дати ако рачунање није дато референцама.   
Сразмера вишка плочица по бојама   
У свим ћелијама области N13:N17 је исправно дат однос вишка и 
потребног броја плочица и резултат у процентном приказу је 
форматиран на једну децималу  1 бод  
На пример: 
У ћелији N13: =M13/K13   
У ћелијама области N13:N17 уместо вредности 0 приакзана је празна 
ћелија  1 бод  
На пример: 
У ћелији N13: =HA(K13>0;M13/K13;"") / IF(K13>0;M13/K13;"") 
Бод следује и онда ако је пропорција погрешно израчуната.   
Сумирани подаци о плочицама   
У ћелијама области K18:M18 су сумиране исправне области ћелија  1 бод  
На пример: 
У ћелији K18: =SZUM(K13:K17) / SUM(K13:K17) 
Бод следује ако је бар у две ћелије исправан израз.   
У ћелији N18 је исправно одређен однос вишка плочица и укупног 
потребног броја плочица  1 бод  
На пример: 
У ћелији N18: =M18/K18   
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Форматирање табеле   
Ширина колона A:G је једнака, висина редова 1:11 је једнака; у датој 
области висина и ширина ћелија највише 10% одступа једна од 
друге; ширина колона J:N је једнака  1 бод  
Бод се не може дати ако због ширине колона постоји ћелија у којој 
садржај није читљив.   
Садржај ћелија области A1:G11 је водоравно и усправно поравнат по 
средини 1 бод  
Садржај ћелија области I12:N17 и K18:N18 је поравнат водоравно по 
средини  1 бод  
Ћелије I18:J18 су спојене и садржај је поравнат у десно  1 бод  
Текст у ћелијама области J4:J6 и K13: N18 је тамноплав, подебљаног 
стила слова  1 бод  
Бод се не може дати ако је садржај у другим ћелијама такође 
тамноплаве боје, или је примењен подебљан стил слова.   
Области A1:G11, I12:N17 и I18:N18 су уоквирене споља дебљом, а 
унутра тањом линијом  1 бод  
Бод се не може дати ако су и друге ћелије уоквирене.   
Дијаграм о вредностима броја плочица   
Приказ вредности ћелија K13:K17 на тракастом дијаграму је такав да 
се поред датог броја приказују одговарајућа трака  1 бод  
Дијаграм је постављен између колона O:U, наслов му је „Број 
подних плочица”, нема легенде и исправни су натписи скала  1 бод  
Бод следује и ако су натписи скала приказани на доњем делу 
дијаграма.   
Прављење радне странице План2    
У радној свесци се налази радна страница План2 и садржај се 
подудара са садржајем радне странице План1 са изузетком области 
A1:G11 и ћелије I20  1 бод  
Бод следује и у случају погрешног назива радне странице.   
У ћелијама области A1:G11, које нису празне боја пода је обележена 
са „F” 1 бод  
Бод следује само ако број погрешних садржаја није већи од два.   
Поређење два плана   
На радној страници План1 су ћелије области I20:N20 спојене и текст 
у њима је подебљаног стила слова  1 бод  
Исправан је натпис ако је за први план потребно више или мање 
кутија  1 бод  
Натпис је исправан за све односе броја кутија које фигуришу у  
првом и другом плану.  1 бод  
На пример: 
У ћелији I20: = HA(L18>План2!L18;"За први план више 
";HA(L18<План2!L18;"За први план мање ";"За оба плана исто 
"))&"кутија треба."   
Укупно: 30 бодова  
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4. Градови 
Креирање базе података   
База је креирана под називом varosok, и исправан је импорт података 
у табеле 1 бод  
Бод се не може дати ако је погрешан назив базе, или називи табела 
нису добри, импорт је лош или је кодирање података неисправно.   
Колоне свих табела су одговарајућег типа, у табелама megye и varos 
колона id је изабрана за кључ, a у табели lelekszam је подешен 
композитни кључ на колоне varosid и ev  1 бод  
Бод се не може дати ако је више колона унето, или кључеви нису 
подешени.   
Појављивање тражених поља   
У сачуваним упитима се не појављују непотребне колоне  1 бод  
Бод се не може дати ако је направљено мање од три упита.   
Упит 2nem    
Приказује назив града и исправно филтрира по граду са статусом 
жупаније или по седишту жупаније  1 бод  
Цео услов филтирања је исправан 1 бод  
Бод се не може дати ако се назив једног града приказује више пута.  
На пример: 

SELECT nev 
FROM varos 
WHERE megyeijogu 
 AND NOT megyeszekhely;   

Упит 3horvat    
Приказан је назив места и жупаније којој припада, и веза између три 
табеле је исправна  1 бод  
Исправно филтрира по години записа 1 бод  
Исправно филтрира по називу жупаније и – ако је исправно 
филтрирано по години уноса – исправно повезује филтре  1 бод  
На пример: 

SELECT varos.nev, megye.nev 
FROM varos, megye, lelekszam 
WHERE megye.id=megyeid 
 AND varos.id=varosid 
 AND ev=2001 
 AND megye.nev IN ("Zala", "Somogy", "Baranya");   

Упит 4Budapest    
Груписано је по годинама и табеле су исправно повезане  1 бод  
Приказани су година и сумирани бројеви становника  1 бод  
Исправно је филтрирано по будимпештанским квартовима или по 
Будимпешти као жупанији  1 бод  
На пример: 

SELECT ev, SUM(osszesen) 
FROM varos, lelekszam, megye 
WHERE varos.id=varosid 
 AND megye.id=megyeid 
 AND megye.nev="Budapest" 
GROUP BY ev;  

или 
SELECT ev, SUM(osszesen) 
FROM varos, lelekszam 
WHERE varos.id=varosid 
 AND nev LIKE "Budapest*" 
GROUP BY ev;   
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Упит 5Kenderes    
Приказана је једна година и веза међу табелама је испрвна  1 бод  
Исправно је филтрирано по називу града 1 бод  
Испрвно је одређена година добијања статуса града  1 бод  
На пример: 

SELECT Min(ev)-1 
FROM varos, lelekszam 
WHERE varos.id=varosid 
 AND nev="Kenderes"; 

или 
SELECT TOP 1 ev-1 
FROM varos, lelekszam 
WHERE varos.id=varosid 
 AND nev="Kenderes" 
ORDER BY ev;   

Упит 6tobbferfi    
Приказан је назив града и број женског и мушког становништва  1 бод  
Исправно је филтрирано по години и веза међу табелама је исправна  1 бод  
Исправан је филтер по броју становника 1 бод  
На пример: 

SELECT nev, lelekszam.no, osszesen-lelekszam.no AS ferfi 
FROM varos, lelekszam 
WHERE varos.id=varosid 
 AND ev=2019 
 AND lelekszam.no<osszesen-lelekszam.no;   

Упит 7Tab    
Исправно је филтриран назив града  1 бод  
Исправно филтрира по седишту жупаније којој приказани град 
припада 1 бод  
Помоћни или подупит је исправно уграђен у главни упит, 
или 
Табела varos је исправно спојена са самом собом по прописаном 
подударању колоне megyeid  1 бод  
Бод следује и ако за спајање табела није коришћена колона megyeid  
него назив жупаније. 
На пример: 

SELECT varos.nev AS megyeszekhely 
FROM varos, varos AS Zvaros 
WHERE varos.megyeid=Zvaros.megyeid 

AND Zvaros.nev="Tab" 
AND varos.megyeszekhely; 

или 
7Tab: 

SELECT nev 
FROM varos, segedTab 
WHERE varos.megyeid=segedTab.megyeid 

AND megyeszekhely; 

segedTab: 
SELECT megyeid 
FROM varos 
WHERE nev="Tab";   

Укупно: 20 бодова  
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Извор: 
1. Давање крви 
https://veradas.hu/a-veradasrol/ki-adhat-vert Последње преузимање 12. август 2019.  
https://veradas.hu/uploads/menu_images/medium/1/HnwLjQOxNt.jpg Последње преузимање 12. август 2019. 
http://www.ovsz.hu/sites/ovsz.hu/files/veradas_images/iranyitott_veradas2018.jpg Последње преузимање 12.август 2019.  

2. Електронски потпис 
https://www.pinclipart.com/picdir/middle/343-3436668_png-icon-free-download-onlinewebfonts-com-file-.png Последње преузимање 23. 
август 2019. 

4. Градови 
https://www.nyilvantarto.hu/archiv_honlap/kozos/index.php?k=statisztikai_adatok_lakossagi_moalllakossaga_hu_archiv Последње 
преузимање 2019. augusztus 19. 
https://www.nyilvantarto.hu/hu/statisztikak?stat=kozerdeku Последње преузимање 19. август 2019. 
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