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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. Мед 
Креирање документа mezfajtak    
Постоји документ mezfajtak у формату програма за едитирање који
садржи текст из mezforras.txt  1 бод 
Документ садржи текст из фајла tablazat.txt  као у примеру  1 бод 
Бод се не може дати ако знак „&” није обрисан из текста.   
У документу нема непотребних размака и празних пасуса  1 бод 
Не сматрамо празним пасусом онај пасус који не садржи текст, али 
садржи слику, табелу или неки други објекат, потребан према 
задатку.   
Карактеристике странице    
Величине је A4, усправна, горња и доња маргина су величине 
2,6 cm,  лева и десна маргина 2,2 cm. 1 бод 
Форматирање основног текста    
Стил слова је Times New Roman (Nimbus Roman), величина 
11  поинта 1 бод 
Пасуси су поравнати с обе стране, проред међу редовима је 
једнолинијски  1 бод 
Размак, празан простор, пре пасуса је 0 поинта, а после 3 поинта  1 бод 
Бод следује и ако се при набрајању размаци не појављују али су 
постављени. 
Претходна три бода следују само ако највише на једном месту нису 
исправна форматирања.   
У документу је примењено аутоматско прелажење у нови ред 1 бод 
Замена знака навода и форматирање текста у наводницима    
На три места у тексту су добри и тип и позиција наводника  2 бода 
Само се овај тип наводника може прихватити: „”. 
Бодови се не могу разлагати.   
Наводници и текст између њих су на три места искошеног типа 
слова  1 бод 
Бод се не може дати ако је и други део текста искошеног типа слова.   
Форматирање наслова   
Тип слова наслова је Times New Roman (Nimbus Roman) и величине 
слова од 23 поинта  1 бод 
Наслов је задебљаног типа, где су сва слова приказана као велика  1 бод 
Простор пре наслова је 3, а после 6 поинта  1 бод 
Поднаслови су величине слова од 17 поинта, задебљаног типа слова, 
где су сва слова приказана као велика 1 бод 
Простор пре поднаслова је 3, после 6 поинта и обезбеђено је да 
поднаслов и пасус после њега буду приказани на истој страници  1 бод 
Претходна два бода следују ако су бар 3 поднаслова исправни.   
Форматирање пасуса после наслова    
Позадина пасуса је светлосива 1 бод 
Бод се не може дати ако није пасусу постављена светлосива 
позадина.   
Пасус је уоквирен изнад и испод испрекиданом линијом тањом од 
1,5 поинта  1 бод 
Бод се не може дати ако је уоквирен неки други пасус или други 
правац.   
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Фуснота   
Постављена је фуснота после речи „мед” после првог поднаслова 
реферисањем на симбол „*”  1 бод 
Текст фусноте је: „Према дефиницији Мађарске књиге о храни ” 1 бод 
Витичасте  заграде и текст између њих су обрисане у главном тексту  1 бод 
Стил слова фусноте је Times New Roman (Nimbus Roman), величина 
слова од 8  поинта и тип слова искошен  1 бод 
Форматирање табеле   
Изворни текст из пример, који је подељен табулаторима, 
префорамтиран је у табелу од шест колона, и поједини текстови су у 
ћелијама као у примеру  1 бод 
У ћелијама табеле текст је величине слова од 8 поинта  1 бод 
У ћелијама је пре и после текста простор од 0 поинта  1 бод 
Висина редова је 0,5 cm 1 бод 
Ширина колона је 2,5 cm 1 бод 
У првом реду су ћелије спојене 3 по 3, као у примеру  1 бод 
Коришћење дебљег оквира је исправно, како је дато у примеру  1 бод 
Коришћење тањег оквира је исправно, како је дато у примеру  1 бод 
Урађено су бар три од следећих подешавања: 

− табела је подешена водоравно по средини  
− у табели је текст подешен усправно по средини  
− у ћелијама првог реда садржај је подешен по средини 
и осим у првом реду: 
− садржај ћелија у првој и четвртој колони је подешен у лево  
− садржај ћелија у другој и петој колони је подешен у десно  
− садржај ћелија у трећој и шестој колони је подешен у десно  1 бод 

Обављена су сва форматирања 1 бод 
Подешавање мерне јединице μg    
Микрограм је замењен мерном јединицом μg 1 бод 
Бод следује ако је замена исправна бар на пет од шест места    
Унос слике mez_kep.jpg  и њено приказивање    
Код пасуса као у примеру постављена је слика mez_kep.jpg, 
пропорција јој је одржана, а величина промењена до ширине од 4 cm  1 бод 
Слика је уоквирена црним оквиром дебљине 1 пиксела и подешена 
је водоравно с десне стране  1 бод 
Слика је удаљена од текста с леве стране 0,5 cm, на дну 0,2 cm  1 бод 
Форматирање набрајања   
На другој страни, после првог или другог поднаслова пасуси су 
преформатирани у листу с набрајањем  1 бод 
Пасуси после првог поднаслова, као у примеру, су форматирани у 
набрајање и знак за набрајање је jel.png  1 бод 
Пасуси после другог поднаслова, као у примеру, су форматирани у 
набрајање и знак за набрајање је jel.png 1 бод 
Увлачењем реда је подешено да знак за набрајање почиње на 0,8 cm, 
а текст који следи на 1,3 cm од маргине и постављени размаци сe 
виде  1 бод 
Укупно: 40 бодова 
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2. Седам светских чуда старог света 
Креирање и чување презентације  
Постоји презентација од 4 слајда под називом hetcsoda  1 бод 
Бод се не може дати ако постоји мање од 3 слајда, редослед је лош 
или презентација није сачувана под исправним називом.  
Подешавање истих параметара на слајдовима и убацивање текста   
Позадина слајдова је променљива са лева на десно, слајдови су са 
леве стране светлозелене боје, кода RGB(220, 250, 220), са десне су 
бели. 1 бод 
Текст слајдова 2–4. је типа слова Arial (Nimbus Sans), осим наслова 
величина слова текста је свуда 25 поинта  1 бод 
Бод следује ако је на 4. слајду у области за текст који садржи висину 
и ширину пирамиде формат слова другачији.  
Наслови слајдова 2–4. су поравнати с лева, задебљаног типа слова, 
величине 45 поинта и тамнозелене боје RGB(30, 100, 30)  1 бод 
Текст слајдова је укуцан или копиран из фајла csoda.txt  1 бод 
Бод следује само ако су параметри подешени на слајду или ако су 
бар 3 слајда направљена једнако по горњим параметрима.  
Садржај и подешавање првог слајда  
Наслов је подешен у два реда,  поравнато по средини, водоравно у 
односу на слајд  1 бод 
наслов је величине слова од 65 поинта, стила слова различитог од 
уобичајеног 1 бод 
Прво слово наслова је тамноцрвене боје, остала су тамнозелена, кода 
RGB(30, 100, 30)  1 бод 
Садржај и подешавање другог слајда  
Примењено је бројно набрајање, редни бројеви поглавља крећу се од 
1 до 7 1 бод 
Убачене су бар четири од следећих слика 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 
4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 7.jpg, без промене величине  1 бод 
Убачене су слике 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg, 6.jpg, 
7.jpg без промене величине 1 бод 
Бар један пасус или бар једна слика једним кликом уклизава одоздо 1 бод 
Бар један пасус и слика која јој припада заједно уклизавају  1 бод 
Бар пет пасуса и слике које им припадају заједно уклизавају  1 бод 
Свих седам пасуса заједно са сликама које им припадају кликом 
уклизавају одоздо и после тога слике тачно преклапају једна другу  1 бод 
Садржај и подешавање трећег слајда  
Ознака набрајања је попуњен троугао „▲” 1 бод 
Количине и године су као у примеру приказане задебљаним типом 
слова  1 бод 
Као у примеру одговарајућа имена су искошеног типа слова  1 бод 
Бод следује ако највише у случају једног имена слова нису 
искошеног типа. 
Бод се не може дати ако су осим имена (простора, цртице и зареза) и 
други карактери искошеног типа слова.  
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Садржај и подешавање четвртог слајда  
На леву страну слајда је унета слика belseje.png, увећана је на 
ширину од 14 cm, одржавајући њене пропорције 1 бод 
На слајду је постављена једна стрелица и бар је један од доњих 
параметара тачан: 

- има стрелицу с оба краја 
- црне је боје 
- дебљине је од 3 поинта 
- постављена је тачно водоравно или тачно усправно  
- подешена према левој или доњој ивици слике 
- простире се од дна до врха пирамиде или од њеног левог до 

десног краја 1 бод 
На слајду је постављена једна стрелица и бар су три од горе 
наведених параметара тачни  1 бод 
Постављене су стрелице са леве стране и на дну слике и од горњих 
параметара бар су по четири параметра исправни  1 бод 
Постављене су стрелице са леве стране и на дну слике и сви од шест 
горњих параметара су исправни 1 бод 
На слајду, у посебном објекту, (нпр. у оквиру за текст) дата је 
ширина или висина пирамиде  1 бод 
Наведена је испод слике ширина пирамиде и лево од слике висина 
пирамиде, даље текст им је од 25 поинта, задебљан и Arial (Nimbus 
Sans) типа слова  1 бод 
Лево од слике постоји висина пирамиде и читљива је одоздо на горе.  1 бод 
На десној страни слајда налази се легенда и не прекрива слику  1 бод 
У легенди су размаци и прореди подешени тако да је текст величине 
слова од 25 поинта читљив  1 бод 
Слова у легенди која идентификују сваки део са слике и две тачке 
које им следују су задебљаног типа слова  1 бод 
Бод следује ако највише у једном реду тип слова није подешен.  
Подешавање приказивања презентације  
Прелазни ефекат је јединствен за све слајдове, прелазак с једног на 
други слајд постиже се једним кликом  1 бод 
Укупно: 30 бодова 

3. Такмичење у стрељаштву  
Унос података и чување  
Цео садржај текст фајла elodonto.txt је постављен почев од ћелије 
A1 и сачуван је под називом lovesz у формату програма за руковање 
табелама  1 бод 
Бод се може дати само ако је текст исправно приказан почев од 
ћелије A1.  
Назив радне станице је  „elodonto” 1 бод 
Сумирање резултата у полуфиналу   
Сабирање је исправно у ћелијама области I3:I20   1 бод 
На пример: 
У ћелији I3: =SZUM(C3:H3) / =SUM(C3:H3)  
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Одређивање такмичара који су се квалификовали за финале  
Одређена је граница за пласирање у финале, 8. највећи сумиран број 
поена  1 бод 
На пример: 
У ћелији M2: =NAGY(I3:I20;8) / =LARGE(I3:I20;8)  
Бар у једном случају је исправно формулом приказан текст „finale”  1 бод 
На пример: 
У ћелији K3: HA(I3>=M2;"finale"; … ) / IF(I3>=M2;"finale"; … ) 
или 
HA(I3<M2; … ;"finale")   / IF(I3<M2; … ;"finale")  
Бар је једном одговарајућа ћелија приказана празна за такмичаре који 
се нису пласирали у финале  1 бод 
На пример: 
У ћелији K11: HA(I11>=M2; … ;"") / IF(I11>=M2; … ;"") 
Бод се не може дати ако се уместо празне ћелије приказује празан 
простор. 
Претходна два бода следује и ако је уместо ≥ коришћена само 
релација >.  
У свим ћелијама области K3:K20 је исправна формула која се може 
копирати  1 бод 
На пример: 
У ћелији K3: =HA(I3>=$M$2;"finale";"") / =HA(I3>=$M$2;"finale";"")  
Рачунање процентуалног успеха  
Бар је у једној ћелији исправно одређен процентуални успех   1 бод 
На пример: 
У ћелији J3: =I3/(60*M5)  
У свим ћелијама области J3:J20 исправна је формула и може се 
копирати   1 бод 
На пример: 
У ћелији J3: =I3/(60*$M$5)  
Све су вредности у процентуалном формату, са две децимале  1 бод 
Одређивање броја учесника  
Исправно је одређен број мађарских учесника  1 бод 
На пример: 
У ћелији M8: =DARABTELI(B3:B20;"HUN") / =COUNTIF(B3:B20;"HUN")  
Исправно је одређен број страних учесника  1 бод 
На пример: 
У ћелији M10: =DARABTELI(B3:B20;"<>HUN") / 
=COUNTIF(B3:B20;"<>HUN") 

или 
=DARAB2(B3:B20)-M8 / =COUNTA(B3:B20)-M8 

Бод следује и ако укупан број такмичара није одређен функцијом 
него је рачунато коришћењем константне вредности 18.  
Сортирање података  
Подаци о такмичарима су сортирани по збирном резултату у 
опадајућем редоследу  1 бод 
Бод се не може дати ако су се подаци измешали.  
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Најбољи такмичари и њихови резултати по серијама гађања   
Бар је у једној ћелији добро одређен најбољи резултат одговарајуће 
серије гађања  1 бод 
На пример: 
У ћелији C22: =MAX(C3:C20)  
Бар је у једној ћелији исправно одређено име које одговара најбољем 
резултату  2 бода 
На пример: 
У ћелији C23: =INDEX(A3:A20;HOL.VAN(C22;C3:C20;0)) 
/=INDEX(A3:A20;MATCH(C22;C3:C20;0))  
Бодови се не могу разлагати  
Формула која даје имена је исправна и може се копирати  1 бод 
На пример: 
У ћелији C23: =INDEX($A$3:$A$20;HOL.VAN(C22;C3:C20;0)) /  
=INDEX($A$3:$A$20;MATCH(C22;C3:C20;0))  
У свим ћелијама области C22:H23 исправан је најбољи резултат и 
исправно је одређено име коме резултат припада  1 бод 
Бод следује и онда ако је формула за одређивање имена исправна 
иако се не може копирати.  
Прављење дијаграма   
Направљен је дијаграм од имена финалиста и њихових збирних 
резултата  1 бод 
Изнад стубаца се појављују вредности које им припадају  1 бод 
Вредности су приказане величином слова од 12 поинта  и 
задебљаним стилом слова  1 бод 
Наслов дијаграма  „Rezultati polufinala ”, и дијаграм се налази у 
области A25:K45 1 бод 
Минимум на y оси је 600, а максимум 660 1 бод 
Форматирање  
Вредности у ћелијама области C3:I20 приказане су с једном 
децималом и у целој табели је ширина колона таква да су сви подаци 
видљиви  1 бод 
Ћелије области C1:H1, као и области A1:B2 и I1:K2 су спојене 1 бод 
Садржај ћелија у области A1:K2 је водоравно подешен по средини  1 бод 
Садржај спојених ћелија области A1:B2 и I1:K2 усправно је подешен 
по средини  1 бод 
Ћелије области A1:K20 уоквирене су танком линијом, на десној и 
левој страни области C1:H20 постоји дебела ивица  1 бод 
Ћелије области A1:K2 имају светлосиву позадину  1 бод 
У ћелијама области C23:H23 презимена и имена су приказана у два 
реда и као у примеру су подешена по средини  1 бод 
Укупно: 30 бодова 
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4. Мостови 
Креирање базе података  
База је креирана под називом hidleltar и исправан је унос података 
у табеле 1 бод 
Бод се не може дати ако је погрешан назив базе, називи табела нису 
добри, унос је лош или је кодирање података погрешно.  
Колоне свих табела су одговарајућег типа, у табели kapcsolo је 
креиран композитни кључ (на две колоне) 1 бод 
Бод се не може дати ако је унето више колона или кључеви нису 
подешени.  
Појављивање тражених поља  
Осим у упиту 7xxfele у сачуваним упитима се не појављују 
непотребне колоне (поља)  1 бод 
Бод се не може дати ако је направљено мање од три упита.  
Упит 2duna   
Филтрирање по премошћавању Дунава је исправно и приказане су 
колоне nev, atadas, hossz 1 бод 
Бод се не може дати ако је неки мост приказан више пута.  
Сортирано је по колони nev у растућем редоследу 1 бод 
На пример: 

SELECT nev, atadas, hossz 
FROM hid 
WHERE athidalas="Duna" 
ORDER BY nev;  

Упит 3patak   
Приказане су колоне nev, athidalas и филтрирано је по колони  
athidalas  1 бод 
Исправно је филтрирано по речци patak  1 бод 
На пример: 

SELECT nev, athidalas 
FROM hid 
WHERE athidalas like "*patak*";  

Бод се не може дати ако се проналазе само називи објеката који се 
премошћава где се речца налази само на почетку или само на крају 
назива, односно ако је непотребно коришћено више табела.   
Упит 4zala   
Приказана је колона telepules.nev и за број мостова је исправно 
коришћена функција (Count()) 1 бод 
Табеле су исправно повезане и добро је филтрирано по жупанији Зала 
(Zala) 1 бод 
Према решењу, исправно је груписано 1 бод 
На пример: 

SELECT telepules.nev, Count(hidaz) 
FROM telepules, hid, kapcsolo 
WHERE hid.az = hidaz AND telepules.az = telepulesaz 
GROUP BY megye, telepules.nev 
HAVING megye="Zala"; 

или 
SELECT telepules.nev, Count(hidaz) 
FROM telepules, hid, kapcsolo 
WHERE hid.az = hidaz AND telepules.az = telepulesaz 
 AND megye="Zala" 
GROUP BY telepules.nev  
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Упит 5korok   
У упиту је исправно, функцијом, одређен број актуелне године  1 бод 
Бод следује без обзира на даље коришћење израчунате године.  
Приказани су називи мостова и коришћене су потребне табеле које су 
исправно повезане  1 бод 
Године старости мостова су приказане и сортирано је по годинама у 
опадајућем редоследу  1 бод 
Бод следује ако је уписана актуелна година и није одређена 
коришћењем функције.  
На пример: 

SELECT hid.nev, year(now())-atadas 
FROM telepules, hid, kapcsolo 
WHERE hid.az = hidaz AND telepules.az = telepulesaz 
 AND telepules.nev="Budapest" 
ORDER BY 2 DESC;  

Упит 6pentele   
Исправно је филтрирано по речи Pentele  1 бод 
Бод следује и онда ако су само филтрирани називи који почињу са 
Pentele.  
Одређена је дужина моста Пентеле. 1 бод 
Исправно су одређени називи и дужине мостова који су дужи од 
Пентеле моста  1 бод 
На пример: 
6seged: 

SELECT hossz 
FROM hid 
WHERE nev like "*Pentele*"; 

6pentele: 
SELECT nev, hid.hossz 
FROM hid, 6seged 
WHERE hid.hossz > [6seged].hossz; 

или 
SELECT nev, hossz 
FROM hid 
WHERE hossz > (SELECT hossz 
 FROM hid 
 WHERE nev like "*Pentele*");  

Упит и извештај 7xxfele   
Креиран је упит и приказани су година предавања мостова, називи тих 
мостова, шта премошћују и дужине мостова 1 бод 
Исправно је филтрирано по години предавања на коришћење 1 бод 
Бод се не може дати ако су неисправно дефинисане крајње вредности 
траженог интервала.  
На пример: 

SELECT atadas, nev, athidalas, hossz 
FROM hid 
WHERE atadas between 1945 and 2000 
ORDER BY atadas DESC;  

Груписано је по години предавања на коришћење, унутар чега је 
резултат приказан сортирано по називу моста  1 бод 
Заглавље извештаја је форматирано исправно, према примеру 1 бод 
Бод се не може дати ако заглавље или подаци нису целом дужином 
читљиви.  
Укупно: 20 бодова 
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Извор: 
1. Мед 
Bíró Andrea: Tudnivalók a különböző mézfajtákról http://preventissimo.hu/tudastar/cikk/322  Последње преузимање 30.октобар 2019. 
https://mezinfo.hu/wp-content/uploads/2019/09/mez_kategoria.jpg Последње преузимање 30.октобар 2019. 
https://www.pngfly.com/png-th11wm/ Последње преузимање 30.октобар 2019. 

2. Седам светских чуда старог света 
https://latvanyossagok.hu/az-okori-vilag-7-csodaja/ Последње преузимање 17.новембар 2019. 
http://fu.web.elte.hu/irasok/ttt-15.html Последње преузимање 17.новембар 2019. 

3. Такмичење у стрељаштву 
https://www.hunshooting.hu/sites/default/files/2017-11/Hungarian Open 2017 Eredmények.pdf Последње преузимање 17.новембар 2019. 

4. Мостови 
http://www.hidadatok.hu/ Последње преузимање 30.јули 2019. 
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