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Увод 

 
Оцењивање задатака се врши према начину бодовања датом у упутству за исправљање 
и оцењивање. У упутству за исправљање веће логичке целине налазе се у оквиреном 
делу. У неуоквиреним редовима једним делом се налазе разложени бодови, а другим 
делом налазе се упутства о томе када се могу, а када се не могу доделити бодови. 

Молимо Вас због јединственог оцењивања да не одступате од бодовања описаног у 
упутству. У односу на дати начин у упутству бодови се не могу даље разлагати. Ако је 
за један задатак стигло више решења оцењујте онај који постиже највише бодова. За 
вишеструка добра решења не могу се дати додатни бодови. 

На крају упутства налази се лист за оцењивање, који садржи само број бодова по 
оцењиваним јединицама. За сваки испитни рад треба попунити по један лист за 
оцењивање и приложити га уз рад (испитни рад кандидата). То добија кандидат у руке 
приликом прегледа рада. Укупан број бодова за поједине задатке, постигнут број бодо-
ва на испиту и процентуални резултат треба уписати – на одоговарајуће место – на 
последњу страницу испитног рада. 

Молимо Вас да у циљу даље обраде попуните и електронску бодовну табелу 
приложену уз решења. 
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1. Образованост 
Отворен је изворни фајл и рад запамћен под називом muv_kesz, у 
формату програма за обраду текста 1 бод
Лева и десна маргина 3 цм 1 бод
Горња и доња маргина 1,6 цм 1 бод
У целом документу је увученост реда  0,63 цм с леве стране 1 бод
На крају 10 питања после упитника стоји „Подвуците!”  2 бода
Бар 3 краја питања су добра 1 бод 
Свих 10 питања су добра 1 бод 
Текст питања је величине слова од 14 поинта 2 бода
Бар 3 питања имају текст добре величине 1 бод 
Свих 10 питања имају текст добре величине  1 бод 
Текст питања је подебљаним (bold) стилом слова 2 бода
Бар 3 текста питања имају добар стил слова 1 бод 
Свих 10 питања су доброг стила (ако је и одломак песме 
замењен у подебљан стил, онда се овај бод не даје) 1 бод 
Испред питања је размак (térköz) од 12 поинта (0,42 цм)  2 бода
Бар испред 3 питања је добро одређен размак  1 бод 
Код свих 10 питања је добар 1 бод 
После питања је размак 6 поинта (0,21 цм)  2 бода
Бар иза 3 питања је добро урађено 1 бод 
Код свих 10 питања је добро 1 бод 
Одоломак из песме за прво питање је искошеног типа слова (Italic) 1 бод
Одломак је поравнан с лева 1 бод
Ред „Превод Бранимира Живојиновића“ је поравнан с десна  1 бод
Понуђени, могући одговори су увучени за 1,25 цм  2 бода
Бар после 3 питања је добро код свих одговора 1 бод 
Код свих 10 питања је довро  1 бод 
Код одговора је размак између редова 1,5  2 бода
Бар после 3 питања је добро код свих одговора  1 бод 
Код свих 10 питања је довро  1 бод 
Слика Чарлса Дарвина код 4. питања  1 бод
Слика се налази на десној страни 1 бод
Слика је сразмерно умањена  1 бод
На дну странице, у доњем заглављу, се налази број странице 1 бод
Број странице на непарним страницама је на десној страни 1 бод
Број странице на парним страницама је на левој страни  1 бод
Поред бројева, испод (од дна броја) на остатку ширине странице је 
танка линија, као у решењу 2 бода
Линија почиње поред броја, а од његовог дна 1 бод 
Танка линија је водоравна и иде до супротне маргине 1 бод 
Решења почињу на новој страници 1 бод
Текст „Решења“ је малим капиталним словима (Small caps) 1 бод
Стил слова је подебљан (Félkövér-Bold) и искошеним (Dőlt-Italic) 1 бод
Величина слова је 16 поинта  1 бод
Десно је поравнан 1 бод
Страница је подвучена целом ширином 1 бод
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Одговори образују нумерисану листу 1 бод
У листи је размак 5-6 цм између редног броја и одговора  3 бода
Стављена раздаљина (бар у једном случају одступа од 
унапред дефинисане (default – alapértelmezés)); позициони-
рање укуцавањем бланка (szóköz) 0 бодова 1 бод 
Бар код 3 одоговора је раздаљина од 5–6 цм добра 1 бод 
Код свих 10 одговора је добра раздаљина 1 бод  
Код одговора је размак између редова од 2 реда (dоuble space)  1 бод
Укупно 40 бодова

2. Телекомуникације 
Презентација је направљена под називом tavkozles и има  
2 слајда  1 бод
Позадина слајдова је јединствена, кода  231, 231, 206 RGB  1 бод
На оба слајда текст наслова је црним, подебљаним (Bold) словима 
величине 38 поинта, добро читљивог типа, подешен на средину  1 бод
Бод се даје и онда ако има само један слајд и на њему 
одговарајуће подешавање.  
На првом слајду постављена је слика tavbesz.gif, 
позиционирано водоравно у лево, усправно по средини  1 бод
Направљен је бар један правоугаоник величине 0,6 цм × 0,8 цм, 
црног оквира 1 бод
Поред правоугаоника постављен је одељак за текст, у који је, као у 
примеру уписан један наслов  1 бод
У одељку за текст је подешена позиција табулатора  1 бод
У натписима цртице и бројеви стоје један испод другог, 
ако су одељци за текст добро постављени.   
У легенди има 6 правоугаоника и 6 одељка за текст уређени као у 
примеру, натписи одговарају натписима у примеру  1 бод
У легенди је бар у једном правоугаонику добро подешена боја  1 бод
У легенди су све боје добро подешене  1 бод
(207; 250; 204), (169; 228; 169), (120; 196; 125), 
(81; 164; 81), (42; 132; 38), (4; 100; 3)  
На првом слајду се елементи појављују аутоматски, анимацијски 
један за другим  1 бод
Легенда се појављује као једна целина.  
На другом слајду су на средини подешене слике tavbesz.gif и 
megyek.gif  1 бод
Величина слике tavbesz.gif је повећана у оба правца за 10% 1 бод
У фусноти, на дну, у средини постављен текст  
„Извор: http://www.ksh.hu”  1 бод
Слајдови се појављују наизменично на 5 секунди без корисничке 
интервенције  1 бод
Укупно 15 бодова
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3. Албатрос 
Постоје фајлови viharmadarak.html и albatrosz.html – 
формата html  1 бод
Само се прихвата тачан назив фајлова   

 

У viharmadarak.html боја позадине странице lightskyblue 
(#87CEFA) 

1 бод

Боја текста: darkblue (#00008B) 1 бод
Наслов „Врсте птица олуја – зовоја (Procellariidae)“ је наслов 
првог нивоа (Heading1); и наслов је оквира 1 бод
Текст странице је дати текст; текст је поравнан са обе стране 
(sorkizárás-justify) 1 бод
Укуцано је појављивање извора и поравнано с десна 1 бод
После проспекта фигурише приказ извора поравнано с десна 1 бод
На текст „номадски албатрос” постављен је линк који указује на 
albatrosz.html 1 бод
У albatrosz.html-у боја позадине странице и текста је добра; 
позадина: lightskyblue (#87CEFA); текст: darkblue (#00008B)  1 бод
Костур странице је табела ширине 90% , има два реда 1 бод
У другом реду табеле два поља су скупљена у једно 1 бод
Наслов („Номадски албатрос”) је наслов првог нивоа (Heading1); 
то је и текст наслова који се појављује у оквиру претраживача  1 бод
У другој ћелији првог реда налази се слика alba1.jpg десно 
поравнана 1 бод
У другом реду табеле фигурише дати текст, поравнан са обе 
стране (sorkizárás), појављивање извора је подешено у десно  1 бод
alba2.jpg је као у примеру, на добром месту, у средини  
подешена 1 бод
Укупно 15 бодова

4. Скок у даљ  
Добро је учитавање података и добро је сачувано под називом 
tavol  1 бод
Учитан је фајл tavol.txt, табела је сачувана под називом 
tavol у формату програма за руковање табелама 1 бод 
Унета је нова колона између треће и четврте и уписане су тражене 
вредности  1 бод
Појављује се јединица мере „цм“ у колонама које садрже податке 
о растојању 1 бод
Одређивање најбољег резултата 2 бода
Коришћена је функција за одређивање најбољег резултата  1 бод 
Коришћени су добри параметри у функцији (Колона 
„Лични рекорд“ није узета у обзир) 
На пример: 

=MAX(E3:J3) 1 бод 
Сортирање 2 бода
Сортирана је табела (са подацима такмичара померали су 
се и резултати) 1 бод 
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Сортирање је по најбољем резултату опадајуће 1 бод 
 

Одређивање резултата екипе 4 бода
Подаци су на добром месту уписани / копирани 1 бод 
Коришћена је одговарајућа функција SZUMHA() – SUMIF() 1 бод 
Добри су параметри у функцији 1 бод 
Функција после копирања даје тачан резултат 
На пример: 

=SZUMHA($C$2:$C$10;C13;$K$2:$K$10) 1 бод 
Копирање области 1 бод
Одоговарајући подаци су се појавили од поља A19 

=A2; =B2; =C2 1 бод 
Ако у 11. подзадатку није убачен ред, бод се даје ако се 
подаци појављују од поља A18 ( вредности за један мање).  
Одређивање личних резултата 2 бода
Коришћење функције HA() - IF() 1 бод 
Добри су параметри у функцији 

=HA(K3>D3;"egyéni";"") 1 бод 
Одређивање редног броја најбољег скока 2 бода
Користи се добра функција HOL.VAN() – MATCH() 1 бод 
Добри су параметри у функцији 
На пример: 

=HOL.VAN(K2;E2:J2;0) 1 бод 
Прављење дијаграма 5 бодова
Дијаграм је доброг типа (стубасти) 1 бод 
На дијаграму се налазе подаци најбољих 1 бод 
Дијагарм има одговарајући назив, нема легенду 1 бод 
Имена такмичара су само на врховима стубова 1 бод 
Појединим стубовима су одговарајуће боје 1 бод 
Допуне у табели 2 бода
Унет је ред у табелу 1 бод 
Текст је тачно укуцан на добром месту, постављен изнад 
табеле у средину  1 бод 
Форматирање табеле 6 бодова
Наслови су вeћег формата 1 бод 
Подебљаним словима су подешени наслови и одговарајућа 
поља као у примеру 1 бод 
Оквири су као у примеру, споља дупли, унутра једна 
линија само између редова. 1 бод 
Лични рекорд, Најбољи резултат, Најбољи скок прелазе у 
два реда 1 бод 
Налсови колона су и водоравно и усправно позиционирани 
у средину 1 бод 
Неважећи и најбољи скокови постављени су водоравно на 
средину (ако су и скочене раздаљине тако постављене 
такође се даје бод) 1 бод 
Унета слика 1 бод
Слика је унета, добро позиционирана и добре величине  1 бод 
Укупно 30 бодова
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5. Ред вожње бродова  
Направљена нова база под називом hajo  1 бод
У случају различитог назива базе 0 бодова  
Импортовање података: направљена табела под називом 
menetrend  1 бод
Бод се не може дати ако назив табеле није добар или је 
импортовање било лоше   
Сва поља табеле су доброг типа и унета је нова колона типа бројач 
под називом azon  1 бод
Бод се не може дати ако је осим овог још поља унето или 
не одговара назив   
Поље  azon је кључ 1 бод
Упит A  2 бода
Појаве се сва четири поља 1 бод 
Добро је филтрирање (szűrés) 1 бод 
На пример: 

SELECT honnan, hova, indul, erkezik 
FROM menetrend 
WHERE jarat='J1';  

Упит B  3 бода
Појављује се поље hova  1 бод 
Филтрирање по месту кретања (szűrés Balatonfüredre) 1 бод 
Филтрирање по времену 1 бод 
На пример: 

SELECT hova 
FROM menetrend 
WHERE honnan="Balatonfüred" and indul BETWEEN #11:30# 

and #12:30#; 

 

Упит C  3 бода
Појављује се hova и број пристиглих бродова (darabszám)  1 бод 
Груписање добро 1 бод 
Сортирање добро 1 бод 
На пример: 

SELECT hova, Count(*) 
FROM menetrend 
GROUP BY hova 
ORDER BY Count(*) DESC;  

Упит D  3 бода
Појављује се időpont  1 бод 
TOP 1 и добро сортирање или  функција max  1 бод 
Филтрирање је добро 1 бод 
На пример: 

SELECT TOP 1 erkezik 
FROM menetrend 
WHERE hova="Balatonföldvár" 
ORDER BY erkezik DESC; 

Или 
SELECT max(erkezik) 
FROM menetrend 
WHERE hova="Balatonföldvár";  
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Упит E  3 бода
Појављују се поља hova и erkezik  1 бод 
Филтрирање jarat="E2"  1 бод 
Помоћни или подупит је добар 1 бод 
На пример: 

SELECT hova, erkezik 
FROM menetrend 
WHERE jarat="E2" and erkezik=(SELECT max(erkezik) FROM 

menetrend WHERE jarat="E2"); 

Или 
SELECT hova, erkezik 
FROM menetrend, Eseged 
WHERE (jarat="E2") and (erkezik=Eseged.be); 

Упит Eseged: 
SELECT max(erkezik) AS be 
FROM menetrend 
WHERE jarat="E2"; 

Извештај F  2 бода
Известај на основу табеле menetrend и само се појављују 
поља honnan, hova, indul, erkezik  

1 бод 

Добро су истакнуте групе (секције) 1 бод 
Укупно 20 бодова
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Informatika szerb nyelven — középszint 
értékelőlap Név:............................................................  osztály: .....  

1. Образованост  
Отворен је изворни фајл и рад запамћен под називом 
muv_kesz, у формату програма за обраду текста 1 бод 

Лева и десна маргина 3 цм 1 бод 

Горња и доња маргина 1,6 цм 1 бод 
У целом документу је увученост реда  0,63 цм с леве 
стране 1 бод 

На крају 10 питања после упитника стоји „Подвуците!”  2 бода 

Текст питања је величине слова од 14 поинта 2 бода 
Текст питања је подебљаним (bold) стилом слова 2 бода 

Испред питања је размак (térköz) од 12 поинта (0,42 цм) 2 бода 

После питања је размак 6 поинта (0,21 цм) 2 бода 
Одоломак из песме за прво питање је искошеног типа 
слова (Italic) 1 бод 

Одломак је поравнан с лева 1 бод 
Ред „Превод Бранимира Живојиновића“ је поравнан с 
десна  1 бод 

Понуђени одговори су увучени за 1,25 цм  2 бода 
Код одговора је размак између редова 1,5 2 бода 

Слика Чарлса Дарвина код 4. питања  1 бод 

Слика се налази на десној страни 
1 бод 

Слика је сразмерно умањена  
1 бод 

На дну странице, у доњем заглављу, се налази број 
странице 1 бод 
Број странице на непарним страницама је на десној 
страни 1 бод 

Број странице на парним страницама је на левој страни  1 бод 
Поред бројева, испод (од дна броја) на остатку ширине 
странице је танка линија, као у решењу 2 бода 

Решења почињу на новој страници 1 бод 
Текст „Решења“ је малим капиталним словима (Small 
caps) 1 бод 
Стил слова је подебљан (Félkövér-Bold) и искошеним 
(Dőlt-Italic) 1 бод 

Величина слова је 16 поинта  1 бод 

Десно је поравнан 1 бод 

Страница је подвучена целом ширином 1 бод 
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Одговори образују нумерисану листу 1 бод 

У листи је размак 5-6 цм између редног броја и одговора  3 бода 
Код одговора је размак између редова од 2 реда (dоuble 
space)  1 бод 

Укупно 40 бодова 

2. Телекомуникације  
Презентација је направљена под називом tavkozles и 
има 2 слајда  1 бод 

Позадина слајдова је јединствена, кода  231, 231, 206 
RGB  1 бод 

На оба слајда текст наслова је црним, подебљаним (Bold) 
словима величине 38 поинта, добро читљивог типа, 
подешен на средину  

1 бод 

На првом слајду постављена је слика tavbesz.gif, 
позиционирано водоравно у лево, усправно по средини  1 бод 

Направљен је бар један правоугаоник величине 0,6 цм × 
0,8 цм, црног оквира 1 бод 

Поред правоугаоника постављен је одељак за текст, у 
који је, као у примеру уписан један наслов  1 бод 

У одељку за текст је подешена позиција табулатора  1 бод 
У легенди има 6 правоугаоника и 6 одељка за текст 
уређени као у примеру, натписи одговарају натписима у 
примеру  

1 бод 

У легенди је бар у једном правоугаонику добро подешена 
боја  1 бод 

У легенди су све боје добро подешене  1 бод 
На првом слајду се елементи појављују аутоматски, 
анимацијски један за другим 1 бод 

На другом слајду су на средини подешене слике 
tavbesz.gif и megyek.gif  1 бод 
Величина слике tavbesz.gif је повећана у оба правца 
за 10% 1 бод 
У фусноти, на дну, у средини посављен текст  
„Извор: http://www.ksh.hu”  1 бод 
Слајдови се појављују наизменично на 5 секунди без 
корисничке интервенције  1 бод 

Укупно 15 бодова 
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3. Албатрос 
Постоје фајлови viharmadarak.html и albatrosz.html – 
формата html  1 бод 
Само се прихвата тачан назив фајлова    

 

У viharmadarak.html боја позадине странице lightskyblue 
(#87CEFA) 

1 бод 

Боја текста: darkblue (#00008B) 1 бод 
Наслов „Врсте птица олуја – зовоја (Procellariidae)“ је наслов 
првог нивоа (Heading1); и наслов је оквира 1 бод 
Текст странице је дати текст; текст је поравнан са обе стране 
(sorkizárás-justify) 1 бод 
Укуцано је појављивање извора и поравнано с десна 1 бод 
После проспекта фигурише приказ извора поравнано с десна 1 бод 
На текст „номадски албатрос” постављен је линк који указује на 
albatrosz.html 1 бод 
У albatrosz.html-у боја позадине странице и текста је добра; 
позадина: lightskyblue (#87CEFA); текст: darkblue (#00008B)  1 бод 
Костур странице је табела ширине 90% , има два реда 1 бод 
У другом реду табеле два поља су скупљена у једно 1 бод 
Наслов („Номадски албатрос”) је наслов првог нивоа (Heading1); 
то је и текст наслова који се појављује у оквиру претраживача  1 бод 
У другој ћелији првог реда налази се слика alba1.jpg десно 
поравнана 1 бод 
У другом реду табеле фигурише дати текст, поравнан са обе 
стране (sorkizárás), појављивање извора је подешено у десно  1 бод 
alba2.jpg је као у примеру, на добром месту, у средини  
подешена 1 бод 
Укупно 15 бодова 
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4. Скок у даљ  
Добро је учитавање података и добро је сачувано под 
називом tavol 1 бод 

Унета је нова колона између треће и четврте и уписане су 
тражене вредности 1 бод 

Појављује се јединица мере „цм“ у колонама које садрже 
податке о растојању 1 бод 

Одређивање најбољег резултата 2 бода 

Сортирање 2 бода 

Одређивање резултата екипе 4 бода 

Копирање области 1 бод 

Одређивање личних резултата 2 бода 

Одређивање редног броја најбољег скока 2 бода 

Прављење дијаграма 5 бодова 

Допуне у табели 2 бода 

Форматирање табеле 6 бодова 

Унета слика 1 бод 

Укупно 30 бодова 

5. Ред вожње бродова  
Направљена нова база под називом hajo 1 бод 
Импортовање података: направљена табела под називом 
menetrend 1 бод 

Сва поља табеле су доброг типа и унета је нова колона 
типа бројач под називом azon 1 бод 

Поље  azon је кључ 1 бод 

Упит A  2 бода 

Упит B  3 бода 

Упит C  3 бода 

Упит D  3 бода 

Упит E  3 бода 

Извештај F  2 бода 

Укупно 20 бодова 
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