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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 da због јединственог оцењивања не одступате од бодовања описаног у 
упутству. Ван датог начина 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 
бодова на испиту треба уписати – на одоговарајуће место – на последњој страници 
испитног рада. 

Молимо Вас да у циљу даље обраде попуните и електронску бодовну табелу 
приложену уз решења. 
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1. МАВ носталгија 
Текст је импортован и сачуван 1 бод
Бод се може дати ако је текст импортован, документ 
сачуван у одговарајућем формату под називом mavnoszt.  
Подешавање странице 1 бод
Документ је величине А4, горња и доња маргина су  
2–2 цм; лева и десна маргина 1,25–1,25 цм. Бод се само 
онда може дати ако су сва подешавања добра.  
Замена „**”  3 бода
На једном месту су замењени карактери „**”  1 бод 
Бар на једном месту је замењено дугом цртом  1 бод 
Свих 9 замена су добро урађене 1 бод 
Унапред дефинисана (default) подешавања примењена су свугде 
где то друкчије није речено 1 бод
Бод се може дати ако је на свим местима, која нису 
другачије дата, тип слова величине 12 поинта, Times New 
Roman или Nimbus Roman.  
Бод се не може дати ако у тексту постоји такав формат 
слова који није посебно прописан у задатку.  
Припрема заглавља (header)   7 бодова
Заглавље је на првој страни 1 бод 
Ширина ћелија табеле је 5,5 и 13 цм  1 бод 
Слика mavnoszt.jpg се појављује у левој ћелији 1 бод 
Слика је подешена по средини, смањена на 40%  1 бод 
Због непрецизности софтвера одступање од неколико % је 
прихватљиво.  
На десној страни је текст без грешке постављен на средину 1 бод 
Боја текста и боја позадине табеле одговара датој, табела 
није уоквирена 1 бод 
RGB код боја:  
позадина (238, 231, 215), слова (125, 45, 36).   
Добро је уобличен текст 1 бод 
Бод се даје ако је текст подешен на средину, формат слова 
није коришћен на другим местима у тексту, има ножице 
(talpas betű), први ред испуни ћелију по ширини, слова у 
другом реду су два пута мања.  
Добро су уобличени наслови 4 бода
Бар је један наслов величине слова 24 поинта, стил 
подебљан (bold) подешен на средину  1 бод 
Бар испред једног наслова је проред испред наслова два 
пута већи од прореда иза наслова  1 бод 
Бар код једног наслова је подешено да је параграф заједно 
са следећим, односно подешена је опција „együtt a 
következővel” или „keep with next” 1 бод 
Сва три наслова су добро уобличена 1 бод 
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Уобличавање Историје Парка 5 бодова
Текст је подебљан (bold), обострано поравнан (Justify – 
sorkizárt) 1 бод 
Између параграфа је проред подешен тако да текст стане 
на једну страну 1 бод 
Параграфи су на обе стране увучени по приближно 2 цм  1 бод 
Подешено је растављање на слогове 1 бод 
Површина и трајање пута су добро измењени 1 бод 
Бод се може дати ако код обележавања хиљада није кори-
шћено проређивање или проред који се може преломити, 
квадратни метри обележени исправно. Бар између „2“ и 
„сата“ стављен размак који се не прелама.  
Постављена је слика mozdony.jpg  2 бода
Слика је постављена у тексту у 600%-ној величини 1 бод 
Због непрецизности софтвера грешка од пар процената је 
прихватљива.  
Слика се појављује иза текста у средини, учињена је 
блеђом  1 бод 
Табела годишњег програма  5 бодова
Текст је добро стављен у табелу 1 бод 
Ширина ћелија је 4,5 и 10 цм, табела је подешена на 
средину 1 бод 
Табела је уоквирена 1 бод 
Програм од 16–17 септембра је добро образован 1 бод 
У једној ћелији се појављују два програма или је измењен 
оквир   
Величина слова је 14 поинта, наслови табела су искошени, 
подешени у лево (Align Left) или са обе стране (Justify) 1 бод 
Уобличавање реченице после табеле 3 бода
Текст је постављен на средину, слова су од 14 поинта, 
подебљана (bold) 1 бод 
На одговарајућем месту је убачено преламање реда 1 бод 
Пре и после параграфа је проред од приближно 12–14 
поинта 1 бод 
Уобличавање поднаслова „Улазнице” и „Интерактивне игре”  3 бода
Слова су 14 поинта, искошена, типа Times New Roman или 
Nimbus Roman бар у једном параграфу 1 бод 
Бар код једног параграфа је увученост 2 цм с леве стране, 
пре параграфа је проред од 6 поинта  1 бод 
Уобличавање оба параграфа је без грешке 1 бод 
Уобличавање набрајаних ставки  5 бодова
Код набрајања коришћена слика mikon.jpg  1 бод 
Знак за набрајање почиње код 4 цм-а, текст код 5 цм-а 1 бод 
Текст је величине 12 поинта, подебљан, типа Arial или 
Nimbus Sans  1 бод 
За подешавање цена коришћен (tizedes) табулатор код  
14 цм-а  1 бод 
Сваки параграф је добро подешен 1 бод 
Укупно: 40 бодова

Извор: www.mavnosztalgia.hu 
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2А. Месечеве мене 
Постоји цртеж под називом holdfazisok  1 бод
Позадина цртежа је тамно плава  1 бод
Црни круг који представља Месечеву путању је одговарајући 1 бод
Елипса или друга боја се не могу прихватити.  
Пола црни пола жути круг, мало већи од Месеца, који представља 
Земљу је од прилике на средини црног круга који предсатвља 
Месечеву путању  2 бода
Облик круга је сектором подељен на два дела по средини  1 бод 
Добро је обојен, мало је већи од Месеца 1 бод 
8 једнаких, пола жутих, пола црних кругова је равномерно 
постављено на месечевој путањи.  3 бода
2 полу жута полу црна круга су на линији круга 1 бод 
Свих 8 кругова је идентично и добро су обојени 1 бод 
Свих 8 кругова је равномерно распоређено, на добром 
месту  1 бод 
Са Земље видљиве Месечеве мене су добро обојене и добро су 
постављене  4 бода
Боја и место пуног и младог Месеца су добри 1 бод 
Боја и место прве и последње четвртине су добри 1 бод 
Две опадајуће мене су напрвљене према примеру, боја и 
место су добри  1 бод 
Две растуће мене су напрвљене према примеру, боја и 
место су добри  1 бод 
8 жутих линија које представљају Сунчеве зраке су добре 2 бода
Има бар 4 паралелних жутих линија  1 бод 
Има 8 жутих, паралелних  линија на приближно једнаком 
растојању  1 бод 
6 жутих натписа су на добром месту 1 бод
Бод следује ако је бар 4 натписа исправно. 
Укупно: 15 бодова

2Б. Заборављене олимпијске медаље 
Страница је произведена 3 бода 
Постоји elfeledett.html, наслов у раму претраживача 
(browser) одговара датом тексту („Заборављене медаље”) 1 бод 

 

Подешенос боја одговара описаном у задатку  1 бод   
зелена (#AAFFAA) позадина, браон (смеђ)(#993300) текст.   
У тексту су свугде коришћена слова типа  
Arial (Nimbus Sans)  1 бод 

 

Бод се не може дати ако тип слова бар на једном месту 
одступа од задатог.  

 

Образовање документа 3 бода 
Унет је текст фајла magyar.txt  1 бод  
Први ред је у стилу наслова првог нивоа (Heading1), 
остали параграфи су поравнани са обе стране (sorkizárás-
justify)  1 бод 

 

Код првог појављивања имена „Пиер де Коубертин“ 
напрвљен је линк који указује на слику coubertin.jpeg  1 бод 
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Образовање табеле 4 бода 
Унета табела се састоји од 3 реда и 3 колоне 1 бод  
Унета табела је без оквира, раздаљина ћелија је 3 пиксела 
(képpont) 1 бод 

 

Ширина табеле је 700 пиксела (képpont) и водоравно 
постављена  на средину 1 бод 

 

Ширина колона је једнака (ширина једне колоне је 33% 
или 233 пиксела (képpont) 1 бод 

 

Образовање садржаја табеле 5 бодова 
У табели је бар једна слика на добром месту 1 бод  
Све слике су на добром месту 1 бод  
У табели је текст на одговарајућем месту као у примеру  1 бод  
У десној доњој ћелији два доботника медаље дели 
водоравна линија 1 бод 

 

Сви садржаји ћелија су водоравно постављени на средину 
и године су форматиране у стилу поднаслова трећег 
нивоа, (heading3)  1 бод 

 

Укупно: 15 бодова
 

2A Месечеве мене - укупно 15 бодова

2Б Заборављене олимпијске медаље - укупно 15 бодова

Укупно: 30 бодова 

Извор слика: 
http://gblx.cache.elmundo.net/jjoo/2004/html/fotografia/historia/imagenes/coubertin.jpg 
http://www.sportgravir.hu/erem36/bet36/0.jpg 

3. Дужина железнице у Европи  
Импортовање података, сачувана радна свеска под називом 
vasuteu у формату програма за руковање табелама, односно 
преименовање радног листа у назив Adatok  1 бод
Бод се не може дати ако назив фајла или радног листа није 
тачан, или ако формат у коме се сачувао рад није 
одговарајући.  
Убачен ред и натписи допуњени 2 бода
Један убачен ред 1 бод 
Наслов и натписи поља F2:I2 исправно написани 1 бод 
„Дужина железнице I.” (F3:F18) исправно израчуната 1 бод
Дужину бар у једном пољу исправно израчуната   
На пример: 

F3: =B3*D3/1000  
„Дужина железнице II.” (G3:G18) исправно израчуната  1 бод
Дужину бар у једном пољу исправно израчуната   
На пример: 

G3: =C3*E3*10  
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Дужина железнице (H3:H18) исправно израчуната 1 бод
Дужину бар у једном пољу исправно израчуната  
На пример: 

H3: =(F3+G3)/2  
или  

=ÁTLAG(F3:G3), =AVERAGE(F3:G3)  
Три израчунавања изврши за све земље  1 бод
Бод се даје и у случају исправног копирања погрешне 
формуле.  
Вредност прецизности (I3:I18) је исправно одређена 3 бода
Рачунато са половином разлике и рачуната апсолутна 
вредност 1 бод 
Исправно одређен однос 1 бод 
На пример: 

I3: =ABS(F3-G3)/(2*H3) 
или 

=(ABS(H3-G3)/H3)  
У свим ћелијама исправан рачун 1 бод 
Дијаграм о карактеристикама густине железнице 3 бода
На посебном радном листу, под називом Diagram постоји 
3 димензионалан стубасти дијаграм о садржају поља у 
обласи A2:C18  1 бод 
Не може се дати бод ако тип дијаграма, позиција, или 
извор података не одговара задатку.  
Дијаграм не садржи непотребне натписе, легенда се налази 
на дну  1 бод 
Сва имена земаља се појављују као натписи категорије  1 бод 
Одређивање укупне дужине железнице  1 бод
У ћелији  B22 сумирани одговарајући податци колоне H.  
На пример: 

B22: =SZUM(H3:H18) или  B22: =SUM(H3:H18)  
Одређивање земље са најгушћом железницом  3 бода
Рачунат максимум (унутар формуле или помоћним 
израчунавањем) 1 бод 
Добро одређено место максимума или добро дато решење  1 бод 
Бод се не да ако је за решење потребно сортирање или 
копирање података.  
Исправно одређен назив земље 1 бод 
На пример: 

B24: 
=INDEX($A3:$A18;HOL.VAN(MAX(B3:B18);B3:B18;0);1) 

или 
позивањем на назив земље у колони J: 
J3: =A3 и B24: =FKERES(MAX(B3:B18);B3:J18;9;HAMIS)  

или  
функцијом базе података: 
C23: =B2 и C24: =MAX(B3:B18) 
и B24: =AB.MEZŐ($A3:$I18;A3;C23:C24) 

Одговарајуће функције на енглеском (FKERES() – VLOOKUP()) 
(HOL.VAN() – MATCH())  
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Одређивање позиције Мађарске 2 бода
Коришћење одговарајуће(их) функције(а) SORSZÁM()-RANK() 1 бод 
Исправно дати аргументи функције 1 бод 
На пример: 

B25: =SORSZÁM(B10;B3:B18;0)  
Сакупљена имена земаља из података о нетачности 2 бода
Одогварајуће набројане земље (5 ком.) 1 бод 
Појављивање од ћелије H22 и испод  1 бод 
Реч земља и натписи нису потребни, али нису ни грешка.  
Форматирање изгледа 9 бодова
2.ред је форматиран према примеру (текст јехоризонтално 
и вертикално подешен на средину, ломљењем линије текст 
се прелама у више редова, кбадратни километри, км2 
исправно написани  1 бод 
Добро уписани натписи у области  A22:A25  1 бод 
Слова су величине 10 поинтова Arial или Nimbus Sans 
типа, израчунате вредности и натписи који уз њих иду су 
искошени (Italic) 1 бод 
Наслов је 12 поинта, подебљан (Bold), измећу стубаца на 
средину позициониран  1 бод 
Висина првог реда је већа од неопходне, наслов је 
позициониран у средини или на врху 1 бод 
Ћелије су одговарајуће уоквирене (споља дебље, изнутра 
танке линије, између наслова колона и података дупла 
линија) 1 бод 
Прецизност у формату процента, цела вредност 1 бод 
Дужине железнице свугде су целе вредности, са 
појављивањем км, у групама по хиљаду се појављују 1 бод 
Ширина стубаца, колона одговара опису 1 бод 
Подаци стају на једну страницу, одговарајуће примеру, 
поклапа се ширина  датих стубаца, ширина целе табеле је 
мања од 25,7 цм.  
Укупно: 30 бодова

Извор: http://terkeptar.transindex.ro 

4. Једрењак  
Направљена база под називом berles, импортовање података у 
табеле исправно 1 бод
Не може се дати бод ако не одговара назив базе, или ако 
неки назив табеле није добар или је лош импорт.  
Сва поља табела су одговарајућег типа, и одговарајућа поља су 
изабрана за кључ у обе табеле (regiszter и azon)  1 бод
Не може се дати бод ако је више поља унето у табелу hajo 
или није подешен кључ или ако су типови података лоше 
подешени.  
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Упит A  2 бода
Само се појављују поља nev и dij  1 бод 
Филтрирање је добро (услов коришћен) 1 бод 
На пример: 

SELECT nev, dij 
FROM hajo 
WHERE tipus='Kalóz';  

Упит B  2 бода
Појављују се nev и dij/utas  1 бод 
Сортирање по nev  1 бод 
На пример: 

SELECT nev, dij/utas 
FROM hajo 
ORDER BY nev; 

 

Упит C  3 бода
Појављују се nev, tipus, nap и szemely  1 бод 
Повезаност две табеле (join) добра 1 бод 
Услов, да је изнајмљивање дуже од 3 дана, је добар 1 бод 
На пример: 

SELECT nev, tipus, nap, szemely 
FROM hajo, tura 
WHERE hajo.regiszter = tura.hajoazon AND nap>3;  

Упит D  4 бода
Појављивање поља nev и израчунавање  nap * dij  1 бод 
Исправно коришћење SUM() функције 1 бод 
Повезаност две табеле (join) добра 1 бод 
Формирање група по nev  1 бод 
На пример: 

SELECT nev, Sum(nap * dij) 
FROM hajo, tura 
WHERE hajo.regiszter = tura.hajoazon 
GROUP BY nev;  

Упит E  4 бода
Упит за освежавање података коришћен у табели hajo 1 бод 
dij = 1,05*dij измењена вредност 1 бод 
tipus='B16' је услов филтрирања 1 бод 
dij<25000 је услов филтрирања  1 бод 
На пример: 

UPDATE hajo SET dij = 1,05*dij 
WHERE tipus='B16' AND dij<25000;  

Бод се даје и онда ако упит није извршен.  
Извештај F  3 бода
Типови су издвојени 1 бод 
Појављују се назив брода, максималан број путника и 
дневна цена изнајмљивања  1 бод 
Сортирано је по абецедном реду имена 1 бод 
Укупно: 20 бодова
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1. МАВ носталгија   
Текст је импортован и сачуван 1 бод 

Подешавање странице 1 бод 

Замена „**” 3 бода 
Унапред дефинисана (default) подешавања примењена 
су свугде где то друкчије није речено 1 бод 

Припрема заглавља (header)   7 бодова 

Добро су уобличени наслови 4 бода 

Уобличавање текста Историја Парка 5 бодова 

Постављена је слика mozdony.jpg 2 бода 

Табела годишњег програма 5 бодова 

Уобличавање реченице после табеле 3 бода 
Уобличавање поднаслова „Улазнице” и „Интерактивне 
игре” 3 бода 

Уобличавање набрајаних ставки 5 бодова 

Укупно: 40 бодова 

2А. Месечеве мене   
Постоји цртеж под називом holdfazisok  1 бод 
Позадина цртежа је тамно плава  1 бод 
Црни круг који представља Месечеву путању је 
одговарајући примеру 1 бод 

Пола црни пола жути круг, мало већи од Месеца, који 
представља Земљу је од прилике на средини црног 
круга који предсатвља Месечеву путању 

2 бода 

8 једнаких, пола жутих, пола црних кругова је 
равномерно постављено на месечевој путањи. 3 бода 

Са Земље видљиве Месечеве мене су добро обојене и 
добро су постављене  4 бода 

8 жутих линија које представљају Сунчеве зраке су 
добре 2 бода 

6 жутих натписа су на добром месту 1 бод 

Укупно: 15 бодова 

 



 

gyakorlati vizsga 0801 11 / 12 2010. május 17. 

Informatika szerb nyelven — középszint 
értékelőlap Név: ............................................................  osztály: .....   

2Б. Заборављене олимпијске медаље  
Страница је произведена 3 бода  

Образовање документа 3 бода  

Образовање табеле 4 бода  

Образовање садржаја табеле 5 бодова  

Укупно: 15 бодова  
 

2A. Месечеве мене - укупно 15 бодова 

2Б. Заборављене олимпијске медаље - укупно 15 бодова 

Укупно: 30 бодова  

3. Дужина железнице у Европи  
Импортовање података, сачувана радна свеска под 
називом vasuteu у формату програма за руковање 
табелама, односно преименовање радног листа у назив 
Adatok 

1 бод 

Убачен ред и натписи допуњени 2 бода 

„Дужина железнице I.” (F3:F18) исправно израчуната 1 бод 

„Дужина железнице II.” (G3:G18) исправно израчуната 1 бод 

Дужина железнице (H3:H18) исправно израчуната 1 бод 

Три израчунавања изврши за све земље 1 бод 

Вредност прецизности (I3:I18) је исправно одређена 3 бода 

Дијаграм о карактеристикама густине железнице 3 бода 

Одређивање укупне дужине железнице 1 бод 

Одређивање земље са најгушћом железницом 3 бода 

Одређивање позиције Мађарске 2 бода 

Сакупљена имена земаља из података о нетачности 2 бода 

Форматирање изгледа 9 бодова 

Укупно: 30 бодова 
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értékelőlap Név: ............................................................  osztály: .....   

4. Једрењак  
Направљена база под називом berles импортовање 
података у табеле исправно 1 бод 

Сва поља табела су одговарајућег типа, и одговарајућа 
поља су изабрана за кључ у обе табеле (regiszter и 
azon) 

1 бод 

Упит A  2 бода 

Упит B  2 бода 

Упит C  3 бода 

Упит D  4 бода 

Упит E  4 бода 

Извештај F  3 бода 

Укупно: 20 бодова 
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