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Úvod 

Vyhodnotenie úloh prebieha na základe bodovania uvedeného v návode na opravu 

a vyhodnotenie. V návode na opravu nájdete v orámovaných častiach body pridelené väčším 

logickým jednotkám. V častiach, ktoré nie sú orámované nájdete podrobný rozpis bodov a  

usmernenia vzhľadom na to, v ktorých prípadoch je možné prideliť aktuálny bod, a v ktorých 

to možné nie je. 

V záujme jednotného hodnotenia vás žiadame, aby ste sa od bodovania uvedeného v návode 

neodklonili! Body sa nedajú deliť na menšie jednotky, ako sú uvedené v návode. V prípade, 

ak je k niektorej úlohe viac odovzdaných riešení, vyhodnoťte to riešenie, za ktoré môžete dať 

najviac bodov! Za viacnásobné správne riešenia nie je možné prideliť body navyše. 

Na konci návodu je hodnotiaci hárok, ktorý obsahuje len body pridelené hodnoteným 

jednotkám. Ku každému testu je potrebné vyplniť jeden hodnotiaci hárok, ktorý potom treba 

k testu priložiť (k testu študenta, ktorý vykonal skúšku). Test s priloženým hodnotiacim 

hárkom dostane študent pri prezeraní testu do ruky. Počet bodov získaný v percentách treba 

vpísať – na vhodné miesta – na poslednú stranu testu. 

Prosíme, aby ste v záujme neskoršieho spracovania výsledkov vyplnili aj elektronickú 

bodovaciu tabuľku priloženú k riešeniam. 
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1. Vzbúrenci 

Nastavenia vzdialeností sú prijateľné s presnosťou 0,01 cm. 

Text zdrojového súboru uložil pod menom sziget vo vlastnom formáte 

textového editora. 1 bod 

Oprava chýb zdrojového textu 6 bodov 

Opakovanie medzislovnej medzery sa v dokumente vyskytuje 

maximálne 4 krát  1 bod  

Opakovanie medzislovnej medzery sa v dokumente vyskytuje 

maximálne raz 1 bod  

V dokumente sa odstavec začína medzislovnou medzerou 

maximálne na 2 miestach 1 bod  

Odstavec sa nezačína medzislovnou medzerou 1 bod  

Odstavec sa nezačína tabulátorom 1 bod  

Nepoužíva prázdne odstavce namiesto medzier medzi odstavcami  1 bod  

Strana je orientovaná na šírku 1 bod 

Celý dokument sa zmestí na jednu stranu 1 bod 

Usporiadanie strany je realizované tabuľkou 5 bodov 

Vytvoril tabuľku 1 bod  

Tabuľka má tri stĺpce 1 bod  

Tabuľka je ohraničená tenkou čiarou 1 bod  

Tabuľka nemá zbytočné vnútorné orámovanie 1 bod  

V bunkách tabuľky sa nachádza vhodný text tak, ako na predlohe 1 bod  

Formátovanie nadpisu je správne 4 body 

Je zarovnaný na stred 1 bod  

Veľkosť písma je 26 bodov 1 bod  

Je použitý tučný typ písma 1 bod  

Pred aj po nadpise je 12 bodová (0,42 cm) medzera 1 bod  

K nadpisu je priradená poznámka pod čiarou 3 body 

Poznámku pod čiarou vložil na vhodné miesto 

(Bod prináleží aj vtedy, ak použil koncovú poznámku) 1 bod  

Na odkaz na poznámku pod čiarou použil symbol „*‖ 1 bod  

Text poznámky pod čiarou je správny 1 bod  

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

Aspoň jeden odstavec má pravú aj ľavú zarážku 0,2 cm (5,65 pt) 1 bod  

Každý odstavec má pravú aj ľavú zarážku 0,2 cm 1 bod  

Aspoň jeden odstavec má zarážku prvého riadku 0,5 cm 1 bod  

Každý odstavec majú zarážku prvého riadku 0,5 cm 1 bod  

Všetky odstavce sú zarovnané podľa okraja (maximálne jeden 

odstavec je odlišný) 1 bod  

Formátovanie umiestnenia a vzhľadu obrázka 6 bodov 

Obrázok hajo.jpg sa nachádza v strednom stĺpci 1 bod  

Obrázok je zarovnaný na stred 1 bod  

Pod a aj nad obrázkom sa nachádza vodorovná čiara (aspoň jedna) 1 bod  

Aspoň jedna z čiar má takú dĺžku, ako je šírka stĺpca 1 bod  

Aspoň jedna čiara, alebo rám má hrúbku 4–5 bodov 1 bod  

Vzdialenosť čiar od obrázka je presne 0,2 cm (aspoň v jednom 

prípade správne) 1 bod  

Ak vzdialenosť nastavil pomocou prázdneho odseku, tak bod neprináleží   
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Príprava textu obrázku 3 body 

Text obrázka umiestnil pod spodnou čiarou rámu obrázka vo 

vzdialenosti 12 bodov (0,42 cm) 1 bod  

Ak vzdialenosť nastavil pomocou prázdneho odseku, tak bod neprináleží  

Text je zarovnaný na stred 1 bod  

Použil písmo typu kurzíva 1 bod  

V dokumente použil delenie slov 1 bod 

Príprava hlavičky dokumentu 4 body 

Text hlavičky zodpovedá predlohe 1 bod  

Text hlavičky je zarovnaný doprava 1 bod  

Pod a aj nad hlavičkou sa nachádza tenká vodorovná čiara 

(nastavil aspoň jednu) 1 bod  

Aspoň jedna z čiar zodpovedá predlohe 1 bod  

Spolu: 40 bodov 
 

2. Sudoku 

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

Prezentácia obsahuje aspoň dve snímky, tieto sú uložené pod 

názvom szudoku  1 bod  

Prezentácia obsahuje 4 snímky, sú uložené pod názvom szudoku  1 bod  

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

Bod prináleží, ak sú nastavenia správne aspoň na 2 snímkach 

(ukážkových snímkach)   

Formátovanie prvej snímky 1 bod 

Text prvej snímky vkopíroval, hlavný nadpis prvej snímky je 60 

bodovým čiernym, tučným písmom tipu Nimbus Sans, alebo 

Arial zarovnaný na stred, rovnako ako podnadpis, ktorý má však 

veľkosť písma 40 bodov 1 bod  

Formát hlavných nadpisov aj ostatného textu na zvyšných snímkach je 

správny  1 bod 

Hlavný nadpis: čierne, tučné písmo typu Arial, alebo Nimbus 

Sans s veľkosťou 40 bodov, zarovnaný na stred; 

Ostatný text: čierne písmo typu Arial, alebo Nimbus Sans 

s veľkosťou 26 bodov 1 bod  

Bod prináleží, ak sú nastavenia správne aspoň na 2 snímkach 

(ukážkových snímkach).   

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

Bod možno prideliť aj vtedy, ak je zoznam s odrážkami 

pripravený len na jednej snímke    

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 

Nakreslil šípku ukazujúcu „dookola― štvorca  1 bod  

Aspoň dve šípky majú farbu kódu (255, 0, 0) RGB  1 bod  

Umiestnenie a orientácia všetkých troch šípok je v súlade 

s predlohou; sú červenej farby 1 bod  

Obrázky szudoku2.gif a szudoku3.gif vložil do 4. snímky 1 bod 
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Animácia 3. snímky je správna 2 body 

Animácia sa spúšťa kliknutím 1 bod  

Každý prvok sa ( po kliknutí) zobrazí v správnom poradí 1 bod  

Animácia 4. snímky je správna 2 body 

Neúplný obrázok sa zobrazí hneď, obrázky sa prekrývajú 1 bod  

Druhý obrázok sa zobrazí po kliknutí 1 bod  

Spolu: 15 bodov 

3. Fotoalbum 
Obrázky a odkazy sú prijateľné len v prípade, ak bola zadaná relatívna cesta. 

Farba pozadia, textu a odkazov stránky index.html je správna 1 bod 

Pozadie má zlatistý odtieň (kód farby je #F5856D), farba textu je 

bordová (kód farby je #990000), odkaz a aj navštívený odkaz je 

sivý (kód farby je #CCCCCC).   

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 

Pozadie tabuľky je biele, rám tabuľky má šírku 1 bod  1 bod  

Okraj bunky má šírku 5 bodov, vzdialenosť medzi bunkami je 

1 bod 1 bod  

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 

Pripravil tabuľku s 1 riadkom a 3 stĺpcami, bez orámovania,  1 bod  

Šírka tabuľky je 60%, tabuľky je zarovnaná na stred 1 bod  

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 

Bod prináleží aj vtedy, ak veľkosť písma nie je zväčšená, alebo 

nie je použité tučné písmo.   

Pod text vložil obrázok aggtelek.jpg, obrázok má rám hrúbky 1 bod 1 bod 

Pripravil stránky oldal02.html, oldal03.html, oldal04.html  3 body 

Všetky tri webové stránky existujú 1 bod  

Odkazy na slovách „Dopredu‖ a „Späť‖ sú na stránkach správne 1 bod  

Bod prináleží aj vtedy, ak sú odkazy správne aspoň na jednej zo 

stránok   

Na stránkach sa zobrazia predpísané obrázky, nadpisy obrázkov 

sú správne  1 bod  

Spolu: 15 bodov 

Obrázky použité v úlohe pochádzajú zo stránky http://www.coffeecup.hu. 
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4. Honfoglaló 

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

Obsah súboru honfi.txt vložil do dokumentu počnúc od 2 

riadku 2 stĺpca a tabuľku uložil pod menom abc vo vlastnom 

formáte tabuľkového kalkulátora  1 bod  

Dátumy 2 body 

V prvom stĺpci figurujú dátumy počnúc 1. júnom 2004  1 bod  

Bod prináleží aj vtedy, ak sa ani jeden deň nevyskytuje dvakrát    

Sobota a nedeľa sa vyskytuje dvakrát  1 bod  

Určenie výsledného počtu bodov  2 body 

Na určenie konečného počtu bodov použil v každej bunke vhodnú 

funkciu  1 bod  

Parameter funkcie je správny  1 bod  

Napríklad:  

V bunke B12: 
=SZUM(B3:B11)   

Určenie víťazného počtu bodov  2 body 

Na určenie víťazného počtu bodov použil v každej bunke vhodnú 

funkciu 1 bod  

Parameter funkcie je správny  1 bod  

Napríklad: 

V bunke E3: 
=MAX(B3:D3)   

Určenie víťaza  4 body 

Vytvorený vzorec funguje správne v prípade víťazstva prvého 

študenta 1 bod  

Vytvorený vzorec funguje správne v prípade víťazstva druhého 

študenta 1 bod  

Vytvorený vzorec funguje správne v prípade víťazstva tretieho 

študenta 1 bod  

O predchádzajúcich troch bodoch treba rozhodnúť kontrolou 

jediného riadku   

Funkcia sa dá v rámci danej oblasti bezchybne kopírovať a všade 

je správne 1 bod  

Napríklad:  

V bunke F3: 
=INDEX($B$2:$D$2;HOL.VAN(E3;B3:D3;0)) 

alebo 
=HA(E3=B3;$B$2;HA(E3=C3;$C$2;$D$2))   

Kopírovanie oblasti s menami študentov  1 bod 

Počnúc bunkou G2 sú zobrazené požadované údaje 1 bod  

=B2; =C2; =D2   

Formát písma 2 body 

Text vpísal do tých buniek, ktoré udáva predloha, nastavil tučný 

rez písma  1 bod  

Obsah buniek, ktoré sú v prvých dvoch riadkoch zarovnal na 

stred, v prvom riadku zlúčil správne bunky (B1:D1, resp. G1:I1) 1 bod  
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Určenie aktuálneho stavu  2 body 

Aspoň v dvoch riadkoch určil správne hodnoty  1 bod  

Vzorec, ktorý sa nachádza v druhom riadku sa dá bezchybne 

kopírovať v rámci danej oblasti  

Napríklad:  

V bunke G3: 
=SZUM(B$3:B3) 

alebo 

V bunke G3: =B3 

a  

V bunke G4: =G3+B4;  

V bunke G5: =G4+B5; … 1 bod  

Zobrazenie meracej jednotky 1 bod 

Vytvoril meraciu jednotku „bod― („bodov―) a nastavil ju aspoň 

v polovici potrebných buniek  1 bod  

Orámovanie buniek 3 body 

Bloky „Jednotlivé kolá‖ a „Aktuálny stav‖ a bunky v prvom 

riadku týchto blokov sú orámované hrubou čiarou 1 bod  

Vnútro blokov „Jednotlivé kolá‖ a „Aktuálny stav‖ je rozdelené 

tenkými čiarami  1 bod  

Pod a nad bunkami, ktoré sa nachádzajú medzi blokmi sú tenké 

čiary v nich nie sú zvislé čiary, pod posledným riadkom je dvojitá 

čiara  1 bod  

Formát buniek 1 bod 

Veľkosť písma v prvom riadku je väčšia ko ako v ostatných 

riadkoch, v poslednom riadku je text „Výsledok―, počet bodov 

víťaza a meno víťaza tučným písmom    

Nastavenie šírky stĺpcov 2 body 

V tej verzii tabuľkového kalkulátora, ktorú študent používal 

a s tými nastaveniami tlačiarne, ktorú pre študenta nainštalovali sú 

vo všetkých stĺpcoch viditeľné všetky údaje 1 bod  

Každý stĺpec, ktorý obsahuje údaje má rovnakú šírku  1 bod  

Príprava diagramu 5 bodov 

Je pripravený diagram požadovaného typu (pruhový), výsledok je 

viditeľný  1 bod  

Diagram je pripravený zo správnych údajov, na osi hodnôt patrí 

ku každému menu iný pruh  1 bod  

Diagram má správny názov („Výsledok―) a správnu legendu 

(dátumy)  1 bod  

Vzdialenosť čiar mriežky diagramu je 3000 bodov 1 bod  

Diagram je umiestnený pod údajmi; v tej verzii tabuľkového 

kalkulátora, ktorú študent používal a s tými nastaveniami 

tlačiarne, ktorú pre študenta nainštalovali, je šírka diagramu je 8-9 

stĺpcov 1 bod  

Nastavenie súvisiace s tlačou dokumentu 2 body 

Strana je orientovaná na šírku 1 bod  

V tej verzii tabuľkového kalkulátora, ktorú študent používal 

a s tými nastaveniami tlačiarne, ktorú pre študenta nainštalovali, 

zaberá ukážka strany pred tlačou jednu stranu  1 bod  

Spolu: 30 bodov 
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5. Knihy 

Vytvoril databázu pod názvom konyvek; importoval údaje do tabuliek 

kiado a konyv 1 bod 

Bod nemožno prideliť v prípade, ak nie je správny názov 

databázy alebo niektorej tabuľky, alebo ak sú údaje chybne 

importované  

  

Každé pole tabuľky je vhodného typu 1 bod 

Bod nemožno prideliť vtedy, ak vytvoril v niektorej tabuľke 

ďalšie polia alebo ak nevytvoril nové pole v tabuľke konyv  

  

V oboch tabuľkách nastavil správne kľúče  1 bod 

V tabuľke kiado je kľúčom pole kod, v tabuľke konyv je kľúčom 

novovytvorené pole azon. Bod nemožno prideliť v prípade, ak 

v niektorej tabuľke nenastavil, alebo nesprávne nastavil kľúč. 

  

Dotaz 3marai  2 body 

Všetky tri polia sa objavia (cim, ev, oldal) 1 bod  

Podmienka, ktorá sa vzťahuje na autora, je správna 1 bod  

Napríklad: 
SELECT cim, ev, oldal 

FROM konyv 

WHERE szerzo="Márai Sándor"; 

  

Dotaz 4zene  3 body 

Názov vydavateľstva sa zobrazil len raz  1 bod  

Vzťah je správny 1 bod  

Podmienka, ktorá sa vzťahuje na tému, je správna  1 bod  

Napríklad: 
SELECT DISTINCT nev 

FROM kiado, konyv 

WHERE kiado.kod=konyv.kiadokod  

      AND tema="zene";  

alebo 
SELECT nev 

FROM kiado, konyv 

WHERE kiado.kod=konyv.kiadokod  

      AND tema="zene" 

GROUP BY nev; 
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Dotaz 5jokai  4 body 

Zobrazia sa požadované polia (ev, cim) 1 bod  

Podmienka, ktorá sa vzťahuje na priezvisko Jókaiho, je správna  1 bod  

Určil rok vydania najnovšej knihy 2 body  

Klesajúce usporiadanie podľa roku vydania (1 bod), zobrazenie 

prvého rekordu (1 bod) 

alebo 

Výpočet čísla, ktoré udáva najstarší rok vydania (1 bod) 

a správne využitie tohto údaju (1 bod). 

  

Napríklad:   
SELECT TOP 1 ev, cim 

FROM konyv 

WHERE szerzo like "Jókai*" 

ORDER BY ev DESC; 

  

alebo   
SELECT ev, cim 

FROM konyv 

WHERE szerzo like "Jókai*" 

AND ev=(SELECT MAX(ev) 

        FROM konyv 

        WHERE szerzo like "Jókai*"); 

  

Dotaz 6tema  3 body 

Určenie hodnoty COUNT(azon) (meno poľa môže byť iné) 1 bod  

Zoskupenie podľa témy  1 bod  

Usporiadanie podľa počtu kníh v klesajúcom poradí  1 bod  

Napríklad: 
SELECT tema, COUNT(azon) AS [Könyvek száma] 

FROM KONYV 

GROUP BY tema 

ORDER BY COUNT(azon) DESC; 

  

Dotaz 7mora  2 body 

Vytvorenie aktualizačného dotazu  1 bod  

Aktualizuje vhodné pole, podmienka je správna  1 bod  

Napríklad: 
UPDATE kiado  

SET nev = "Móra Ferenc Könyvkiadó" 

WHERE nev="Móra Kiadó"; 

  

Formulár 8lista  3 body 

Vo formulári sú zobrazené vhodné polia (tema, nev, szerzo, cim) 1 bod  

Úroveň skupín je správna (tema a v rámci nej kiado) zadaná 1 bod  

Usporiadanie v rámci skupín je správne (podľa szerzo a potom 

cim) 

1 bod  

Jeden z možných príkladov na formulár: 

 

 

  

Spolu: 20 bodov 
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Név: ............................................................  osztály: .....    

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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Név: ............................................................  osztály: .....    

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  
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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  

 


