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1. Vzbúrenci 

Text zdrojového súboru uložil pod menom sziget vo 

vlastnom formáte textového editora. 
1 bod  

Oprava chýb zdrojového textu 6 bodov  

Strana je orientovaná na šírku 1 bod  

Celý dokument sa zmestí na jednu stranu 1 bod  

Usporiadanie strany je realizované tabuľkou 5 bodov  

Formátovanie nadpisu je správne 4 body  

K nadpisu je priradená poznámka pod čiarou 3 body  

Formát textu v prvom a treťom stĺpci tabuľky je správny 5 bodov  

Formátovanie umiestnenia a vzhľadu obrázka 6 bodov  

Príprava textu obrázka 3 body  

V dokumente použil delenie slov 1 bod  

Príprava hlavičky dokumentu 4 body  

Spolu: 40 bodov  

2. Sudoku 

Snímky prezentácie existujú, sú uložené v súbore s názvom szudoku  2 body  

Farba pozadia má kód (255, 255, 204) RGB 1 bod  

Formátovanie prvej snímky 1 bod  

Formát hlavných nadpisov aj ostatného textu na zvyšných snímkach je 

správny  
1 bod  

Zoznam s odrážkami na 2. a 3. predlohe je v súlade s predlohou 1 bod  

Na pravú stranu 3. snímky vložil obrázok szudoku1.gif a zmenil 

jeho rozmery na 11,5 cm × 11,5 cm 
1 bod  

Kreslenie šípok 3 body  

Obrázky szudoku2.gif a szudoku3.gif vložil do 4. snímky 1 bod  

Animácia 3. snímky je správna 2 body  

Animácia 4. snímky je správna 2 body  

Spolu: 15 bodov  
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3. Fotoalbum 

Farba pozadia, textu a odkazov stránky index.html je 

správna 
1 bod  

Nadpis „Fotografie z Maďarska” je nadpis prvej úrovne 

zarovnaný na stred 
1 bod  

Pod nadpisom je vodorovná čiara so šírkou 60%, ktorá je 

zarovnaná na stred  
1 bod  

Vlastnosti tabuľky 2 body  

Existuje stránka oldal01.html , ktorej pozadie, text a odkazy 

majú rovnakú farbu, ako tie, ktoré sú na stránke index.html 
1 bod  

Pripravil 60% širokú tabuľku s 1 riadkom, 3 stĺpcami, bez 

orámovania, ktorá je zarovnaná na stred 
2 body  

Do buniek vpísal slová „Naspäť“, „Hlavná stránka“ a 

„Dopredu“, a slovo „Hlavná stránka“ upravil tak, aby bolo 

odkazom sa stránku index.html 

1 bod  

Vložil tabuľku s 1 riadkom a 4 stĺpcami a vlastnosti tejto 

tabuľky sú zhodné s vlastnosťami tej tabuľky, ktorá sa 

nachádza na stránke index.html, v bunkách tabuľky sa 

nachádzajú fotky, zhodné s fotkami na predlohe   

1 bod  

Pod tabuľku vpísal slovo „Aggtelek”, veľkosť písma je 

zväčšená, je použité tučné písmo a slovo je zarovnané na stred 

stránky 

1 bod  

Pod text vložil obrázok aggtelek.jpg, obrázok má rám 

hrúbky 1 bod 
1 bod  

Pripravil stránky oldal02.html, oldal03.html, 
oldal04.html  

3 body  

Spolu: 15 bodov  

 



 

gyakorlati vizsga 0803 3 / 3 2009. május 25. 

Informatika szlovák nyelven  

középszint — értékelőlap 
Név: ............................................................  osztály: .....    

4. Honfoglaló 

Údaje sú načítané správne a sú uložené pod menom abc  1 bod  

Dátumy 2 body  

Určenie výsledného počtu bodov  2 body  

Určenie víťazného počtu bodov  2 body  

Určenie víťaza  4 body  

Kopírovanie oblasti s menami študentov  1 bod  

Formát písma 2 body  

Určenie aktuálneho stavu 2 body  

Zobrazenie meracej jednotky 1 bod  

Orámovanie buniek 3 body  

Formát buniek 1 bod  

Nastavenie šírky stĺpcov 2 body  

Príprava diagramu 5 bodov  

Nastavenie súvisiace s tlačou dokumentu 2 body  

Spolu: 30 bodov  

5. Knihy 

Vytvoril databázu pod názvom konyvek; importoval údaje do tabuliek 

kiado a konyv 
1 bod  

Každé pole tabuľky je vhodného typu 1 bod  

V oboch tabuľkách nastavil správne kľúče  1 bod  

Dotaz 3marai  2 body  

Dotaz 4zene 3 body  

Dotaz 5jokai 4 body  

Dotaz 6tema  3 body  

Dotaz 7mora  2 body  

Formulár 8lista  3 body  

Spolu: 20 bodov  

 

 


