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Увод 

 
Оцењивање задатака врши се према начину бодовања у упутству за исправљање и 
оцењивање. Веће логичке целине налазе си у уоквиреним деловима у упутству за 
исправљање. У неуоквиреним деловима, с једне стране се налазе разложени бодови, а с 
друге сртане упутства о томе када се могу, а када се не могу доделити бодови. 

Ради јединственог оцењивања молимо Вас 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 дато више решења, оцењујте онај за који се добија 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 каднидат у руке 
приликом прегледа рада. Укупан број бодова за поједине задатке, постигнут број 
бодова на испиту и процентуални резултат треба уписати – на одговарајуће место – на 
последњу страницу испитног рада. 
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1. Кратко обавештење 
Фајл је запамћен под називом tajekoztato у формату програма 
за обраду текста 1 бод
Документ садржи текст фајла nyersszoveg.txt са 
исправним симболима ћириличног писма.  
Страница је формата А4, успрвна, све маргине су 2 цм 1 бод
Непотребни размаци и нови редови, параграфи су уклоњени 2 бода
Сви непотребни размаци су уклоњени (али само они) 1 бод 
Нема празног пасуса у тексту 1 бод 
Направљене су фусноте, напомене 4 бода
Бар је једно позивање на фусноту направљено на месту 
означеном *, и текст фусноте који се на њега односи је 
уметнут  1 бод 
Све три фусноте, напомене су направљене на датом 
месту и с датим текстом 1 бод 
Текст фусноте је типа Arial (Nimbus Sans) а величина 
слова је 8 поинта  1 бод 
У главном тексту не постоје текстови из фуснота нити 
звездица * 1 бод 
Форматирање наслова 2 бода
Наслов је величине слова од 16 поинта и као у примеру 
са слике ред је увучен или је преломљен у други ред 1 бод 
После наслова је простор од 12 поинта 1 бод 
Нови редови – нови параграфи 6 бодова
Пасуси (параграфи) и текст табеле су типа Times New 
Roman (Nimbus Roman) и величине слоба 11 поинта  1 бод 
Међу пасусима после наслова бар је после два размак од 
6 поинта, текст је поравнан с обе стране (sorkizárt-Justify) 1 бод 
Сви параграфи су поравнани с обе стране и проред 
између њих је 6 поинта 1 бод 
Први ред првог пасус после наслова је увучен за 1 цм 1 бод 
Дати пасус је с потамљеним словима (félkövér – bold)  1 бод 
У целом тексту је подешен једноредни размак (szimpla 
sorközt) 1 бод 
Набрајања 5 бодова
У односу на то где су у примеру приказана, бар на 
једном месту је примењено набрајање  1 бод 
Барем код једног набрајања знак за набрајање почиње од 
1,2 цм а текст од 2 цм 1 бод 
Бар код једне целине је пре и после набрајања размак  
6 поинта али између самих набрајања није подешен 
размак између редова 1 бод 
На оба места је исправно постављено набрајање како је и 
у примеру тражено  2 бода 
Форматирање наслова изнад табеле 3 бода
Наслов је поравнан у средини 1 бод 
Величина  слова наслова је 14 поинта и стил је подебљан 
(félkövér-bold)  1 бод 
Испред наслова је проред од 12 поинта,  после наслова 6  1 бод 
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Табела 9 бодова
У датом простору је текст преправљен у табелу 1 бод 
Табела има 8 колона, 11 редова и центрирана је, 
подешена по средини 1 бод 
Ширина прве колоне је 1,3 цм, друге 1 цм а осталих 2,3 
цм 1 бод 
У табели, у прва два реда спојене су ћелије једна испод 
друге у 1. и 2. и у 7. и 8. колони 1 бод 
У првом реду су спојене ћелије 1–2., 3–4. и 5–6. 1 бод 
У ћелијама прва две реда текст је центриран по средини 
и хоризонтално и вертикално 1 бод 
У табели су све бројне вредности осим у прве две колоне 
подешене по средини 1 бод 
Прва два реда у табели су висока 1,5 цм и позадина им је 
светло сива 1 бод 
Прва два реда у табели су, као у примеру, уоквирена 
танком линијом 1 бод 
Унос и форматирање текста испред слике 2 бода
Испод табеле је исправно укуцан текст „Број 
телефонских услуга у периоду од 1990. до 2009. године“ 1 бод 
Наслов је форматиран у истом стилу као и наслов испред 
табеле 1 бод 
Бод се додељује и ако највише једно подешавање фали, 
али су наслови исто форматирани.  
Постављање слике 2 бода
Слика diagram.png је постављена на дато место и 
подешена по средини  1 бод 
Бод следује и ако нема наслова испред слике али је она 
постављена испод табеле.  
Ширина слике је постављена на 16,1±0,01 цм и 
пропорције су јој задржане  1 бод 
Направљено је горње и доње заглавље 2 бода
У горњем заглављу је уписан текст „Завода за 
статистику – кратко обавештење“ и поравнан је у лево, у 
доњем загрављу је с десне стране унет број странице 1 бод 
Текст оба заглавља је величине слова од 11 поинта и 
стила Arial (Nimbus Sans)  1 бод 
У целом тексту је примењено раставављање на слогове 1 бод
Укупно: 40 бодова
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2. Ласло Биро 
Решење се сматра потпуно исправним ако је кандидат форматирао веб-странице 

користећи „tag“ уместо задавања параметара. 

Слике и референце - линкови се прихватају само ако су дате релативне путање (path). 

Постоји једна веб-страница са датим именом и исправна су 
подешавања странице 3 бода
Позадина странице је плава (боја кода #6EB5B8) и боја 
слова је тамно сива (боја кода #3A414C) 1 бод 
На пример: 

Body bgcolor="#6EB5B8" text="#3A414C"  
Боја линкова је свето сива (боја кода #756F72) 1 бод 
На пример: 

Link="#756F72" vlink="#756F72" alink="#756F72"  
Добро је име једног фајла веб-странице и у раму за 
претраживање је приказан назив странице „Ласло Биро“ 1 бод 
Исправна је табела за одређивање структурe бар једне веб-
странице 7 бодова
Ширина је 800 пиксела без оквира 1 бод 
Табела је направљена од 4 реда и 3 колоне, поравната по 
средини 1 бод 
Позадина табеле је зелена (боја кода #A7FFC3) 1 бод 
У првој и трећој колони табеле највишље три ћелије су 
спојене и четврти ред је једна спојена ћелија 1 бод 
У првој и трећој колони у првим ћелијама се види слика 
toll.png  1 бод 
Размак између ћелија и маргине су 5 пиксела 1 бод 
Ширина прве и треће колоне је 50 пиксела 1 бод 
Мени веб-страница 4 бода
На једној страници у менију постоје два линка (од доле 
набројана три) и они исправно указују на фајлове бар на 
једној веб-страници 1 бод 
На пример: 

<a href="biro.html">Ласло Јожеф Биро</a> 
<a href="szerkezet.html">Конструкиција хемијске оловке</a> 
<a href="golyo.html">Увеличана куглица</a> 

На свакој од три веб-странице има тачно два линка и они 
показују на исправне фајлове 1 бод 
На свим страницама текст линка је наслов првог нивоа 
(Heading1) и подешен је водоравно по средини 1 бод 
На све три веб-транице висина ћелија које садрже линкове 
је 125 пиксела 1 бод 
Постављање слика у средњу колону табеле 3 бода
Бар на једној веб-страници је одговарајућа слика 
постављена у одговарајућу ћелију средње колоне  1 бод 
Убачена слика има оквир од једног пиксела 1 бод 
На све три вебстранице појављује се одговарајућа слика 
на одговарајућем месту са оквиром од 1-ог пиксела 1 бод 
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Садржај веб-странице biro.html  3 бода
Табела која одређује структуру веб-странице је без 
грешке направљена  1 бод 
Бод се може дати само ако постоје и друге две табеле и 
ако су додељени сви бодови за табелу која одређује 
структуру веб-странице.  
У четвртом реду табеле се може наћи одговарајући текст, 
са формираним параграфима (пасусима) као у примеру 1 бод 
„Хемијска оловка - Ласло Биро новинар, проналазач“ је 
у стилу <H2>  (Heading2)  1 бод 
Садржај слике magyarazat.png  5 бодова
Постоји слика magyarazat.png и у њој један натпис 
заједно са линијом  2 бод 
Постоје сва четири натписа заједно с линијама 1 бод 
Бод се може дати само ако линије указују на конкретне 
делове оловке, као у примеру.  
Сва четири натписа се налазе на левом делу слике и 
редослед натписа одговара примеру са слике 1 бод 
Сва четири натписа и линије су плаве боје 1 бод 
Садржај веб-странице szerkezet.html  3 бода
Табела која одређује структуру веб-странице је без 
грешке направљена 1 бод 
Бод се може дати само ако постоје и друге две табеле и 
ако су додељени сви бодови за табелу која одређује 
структуру веб-странице.  
У четвртом реду табеле се може наћи одговарајући текст, 
са формираним параграфима (пасусима) као у примеру 1 бод 
Као и у примеру постоји набрајање од 5 ставки, без 
нумерисања 1 бод 
Садржај веб-странице golyo.html  2 бода
Табела која одређује структуру веб-странице је без 
грешке направљена 1 бод 
Бод се може дати само ако постоје и друге две табеле и 
ако су додељени сви бодови за табелу која одређује 
структуру веб-странице.  
У четвртом реду табеле се може наћи одговарајући текст, 
са формираним параграфима (пасусима) као у примеру 1 бод 
Укупно: 30 бодова

3. Колегијум 
Исправно учитавање података  и исправано су сачувани под 
називом kollegium 1 бод
Фајл koll.txt је учитам с одговарајућим кодом, подаци 
се простиру почев од ћелије A1, табела је сачувана под 
називом kollegium у формату програма за руковање 
табелама .  
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Дефинисање просека по ученику 3 бода
Подфункцијом  или у помоћним ћелијама коришћена је 
формула која одређује да ли је уопште ученик имао 
недовољну оцену 1 бод 
Израчуната вредност просека зависи од недовољних 
оцена 1 бод 
Бод следује ако је за утврђивање постојања недовољне 
оцене коришћена добра функција, иако су евентуално 
параметри неиспрвно унесени.  
Просек оцена је тачно одређен у целој области 1 бод 
На пример: (HA/IF; ÁTLAG/AVERAGE; DARABTELI/COUNTIF) 
У ћелији T2: =HA(MIN(F2:S2)=1;1;ÁTLAG(F2:S2)) 
или 

=HA(DARABTELI(F2:S2;1)>0;1;ÁTLAG(F2:S2))  
Одређивање описне оцене 3 бода
Барем је у једној ћелији коришћена таква формула која за 
бар два интервала да исправану описну оцену 1 бод 
Барем је у једној ћелији коришћена таква формула која да 
исправну описну оцену за цео интервал од 1 до 5 1 бод 
Описне оцене су исправне у целој области U2:U27  1 бод 
На пример: (FKERES/VLOOKUP) 
У ћелији U2: =FKERES(T2;$W$2:$X$7;2), где је W2:X7 област 
помоћне табеле (у заградама су увек дати различити 
називи идентичних функција)  
Одређивање просека на нивоу дома (D28:S28) 1 бод
Изтачунате вредности су тачне у целом фајлу.  
На пример: (ÁTLAG/AVERAGE) 
У ћелији D28: =ÁTLAG(D2:D27)  
Формирање 29. реда 2 бода
Садржај ћелија B29, C29, T29 исправан  (Група, Бројно 
стање, Просек групе) 1 бод 
Област D29:S29 исправно попуњена 1 бод 
На пример: 
У ћелији D29: =D1  
Одређивање просечних оцене на нивоу дома и на нивоу група 1 бод
Исправно израчунат просек у ћелијама T28 и T30:T33  
На пример: (ÁTLAG/AVERAGE) 
У ћелији T28: =ÁTLAG(F28:S28)  
Одређивање назива група и њихово бројно стање 3 бода
У области B30:B33 се налазе имена група и она су 
коришћена за одређивање бројног стања 1 бод 
Бројно стање група из области C30:C33 је исправно у 
једној ћелији  1 бод 
Бод следује и онда ако се име групе није, као позивани, 
параметар користило у формули   
Бројно стање групе је исправно у свим ћелијама области 
C30:C33  1 бод 
На пример: (DARABTELI/COUNTIF) 
У ћелији C30: =DARABTELI($B$2:$B$27;B30)  
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Одређивање просека  по групама у пољима D30:S33 4 бода
Сума вредносит које се односе на једну групу испавно је 
одређена у једној ћелији  1 бод 
Бар је у једној ћелији тачно израчунат просек групе 1 бод 
Бод следује и ако је коришћени међурезултат погрешан 
или је погрешна вредност у помоћној ћелији, односно 
коришћена је добра функција са неисправно унетим 
параметрима.  
Исправни су резултати у области за дефинисање просека 
групе у једном целом реду или у једној целој колони 1 бод 
За израчунавање просека група у целој области 
коришћена је формула која се без грешке може копирати 1 бод 
На пример: (SZUMHA/SUMIF) 
У ћелији D30: =SZUMHA($B$2:$B$27;$B30;D$2:D$27)/$C30  
Бод следује ако је у целој области D30:T33, у свим 
ћелијама коришћена формула која се може копирати без 
грешке.  
Прављење дијаграма 6 бодова
Направљен је стубни дијаграм 1 бод 
Дијаграм је направљен коришћењем одговарајућих 
области, исправне су осе категорија – група и просек 1 бод 
Нема легенде с објашњењима знакова 1 бод 
Сви стубци дијаграма су обојени одговарајућом бојом 
која одговара имену групе 1 бод 
Оса која приказује вредности просека је скалирана као у 
примеру са слике 1 бод 
Дијаграм се налази испод података, лева ивица је у 
колони B, десна у колони Т  1 бод 
Форматирање табеле (од 28. реда) 6 бодова
Редови од 28-ог до 33-ег који имају у себи вредности су 
подебљани (félkövér-bold),  
сви осим 28 реда су искошени (dőltek-Italic)  1 бод 
Колоне B:E и F:T су једнаких ширина, и прве су дупло 
шире од других (±10%); садржаји свих ћелија су видљиви 1 бод 
Области B28:T28 и B30:T33 су споља дупло заоквирени, 
остали оквири имају једну линију, наизменично се 
смењају редови који нису бели и који су бели  1 бод 
Текст „Просек дома“ је у спојеним ћелијама (B28:C28) у 
средини позициониран, B29, C29 су централно 
позициониране и по вертикали и по хоризонтали  1 бод 
Садржаји ћелија области D29:T29 су ротирани за 90 
степени, вертикално позиционирани на доле, 
хоризонтално у средини  1 бод 
У ћелијама које садрже сате, приказани се цели бројеви, и 
уписана је мера (ч.); ћелије у којима су просечне оцене су 
бројеви заокружени на две децимале 1 бод 
Бод се не може дати ако између броја и мере (ч.) нема 
размака.  
Укупно: 30 бодова
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4. Ограничења у саобраћају 
Креирање базе 2 бода
Исправно је креирање базе под називом forgalom и 
исправно импортовање података у табеле  1 бод 
Не може се дати бод у случају да назив базе не одговара, 
ако називи табела нису добри или је импорт података с 
грешком.  
Дата поља фигуришу у одговарајућем типу податка, у 
табели korlatozas постоји колона az, а у другим двема 
табелама колоне id које су кључеви табела  1 бод 
Бод се не може дати ако је унето више колона него 
задатком предвиђено, или кључеви нису подешени.  
Ни у једном пољу нема непотребних поља или израза, али сва 
неопходна поља су приказана, и нигде не користи непотребне 
табеле 1 бод
Бод се не може дати ако је решено мање од четири 
задатка.  
Упит 2miskolc  2 бода
Појављују се колоне (поља): utszam, kezdet, veg, mettol, 
meddig  1 бод 
Исправан је критеријум филтрирања 1 бод 
На пример: 

SELECT utszam, kezdet, veg, mettol, meddig 
FROM korlatozas 
WHERE telepules="Miskolc";  

Упит 3idoszerint  2 бода
Појављују се колона telepules,  и израчуната вредност 
meddig-mettol+1, примењено је сортирање  1 бод 
Сортирање је по израчунатом трајању  ограничења у 
опадајућем редоследу 1 бод 
На пример: 

SELECT telepules, meddig-mettol+1 
FROM korlatozas 
ORDER BY meddig-mettol DESC;  

Упит 4csomopont  3 бода
Појављује се поље telepules и добро су спојене табеле  1 бод 
Филтер по критиеријуму -csomópont építés- је добар  1 бод 
Спречено је да се назив места појави више пута 1 бод 
На пример: 

SELECT DISTINCT telepules 
FROM korlatozas, megnevezes 
WHERE korlatozas.megnevid=megnevezes.id 
 AND nev='csomópont építés'; 

или 
SELECT telepules 
FROM korlatozas, megnevezes 
WHERE korlatozas.megnevid=megnevezes.id 
 AND nev='csomópont építés' 
GROUP BY telepules;  
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Упит 5negy  2 бода
Појављује се резултат упита 1 бод 
Филтер по четвороцифреном броју пута је добар 1 бод 
На пример:  

SELECT Count(*) AS [négyjegyű utak száma] 
FROM korlatozas 
WHERE utszam between 1000 and 9999;  

Упит 6atlag  3 бода
Појављују се мера ограничења и средња дужина деоница 1 бод 
Груписање по пољу nev и табеле су добро спојене  1 бод 
Из листе је изостављена група „teljes lezárás“, односно 
редови са тим називом мере су изостављени  1 бод 
На пример: 

SELECT nev, Avg(veg-kezdet) AS km 
FROM korlatozas, mertek 
WHERE korlatozas.mertekid=mertek.id 
GROUP BY nev 
HAVING nev<>'teljes lezárás'; 

или 
SELECT nev, Avg(veg-kezdet) AS km 
FROM korlatozas, mertek 
WHERE korlatozas.mertekid=mertek.id 
 AND nev<>'teljes lezárás' 
GROUP BY nev;  

Упит 7utjelentes  2 бода
Појављују се telepules, nev, mettol, meddig, utszam  1 бод 
Бод следује ако упит и није направљен али се ова поља 
налазе у извештају или ако у упиту има и других колона 
(поља).  
Табеле су добро спојене 1 бод 
Бод следује и ако упит није направљен, али је извештај 
направљен добрим спајањем табела  
На пример: 

SELECT telepules, nev, mettol, meddig, utszam 
FROM megnevezes, korlatozas 
WHERE megnevezes.id=korlatozas.megnevid;  

Извештај 7utjelentes 3 бода
На основу горњег упита 7utjelentes постоји извештај  1 бод 
У извештају постоје нивои група над колоном utszam и 
унутар ње над колоном telepules  1 бод 
У извештају су колоне довољно широке да су вредности у 
њима читљиве  1 бод 
Укупно: 20 бодова
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Извор: 

1. Кратко обавештење 

http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/xftp/gyor/tav/tav20912.pdf 

2. Ласло Биро 

http://baloghpet.wordpress.com/2009/09/29/a-golyostoll-biro-laszlo-ujsagiro-feltalalo/ 
http://www.mypensnthings.com/pentypes.htm 

4. Ограничења у саобраћају 

http://internet.kozut.hu/kozlekedoknek/Lapok/default.aspx  
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1. Кратко обавештење 
Фајл је запамћен под називом tajekoztato у 
формату програма за обраду текста  1 бод 

Страница је формата А4, усправна, све маргине су 2цм 1 бод 
Непотребни размаци и нови редови, параграфи, су 
уклоњени  2 бода 

Направљене су фусноте, напомене 4 бода 

Форматирање наслова 2 бода 

Нови редови – нови параграфи 6 бодова 

Набрајања 5 бодова 

Форматирање наслова изнад табеле 3 бода 

Tабела 9 бодова 

Унос и форматирање текста испред слике 2 бода 

Постављање слике 2 бода 

Направљено је горње и доње заглавље 2 бода  

У целом тексту је примењено раставављање на слогове 1 бод 

Укупно: 40 бодова 

2. Ласло Биро 
Постоји једна веб-страница са датим именом и 
исправна су подешавања странице 3 бода 

Исправна је табела за одређивање структурe бар једне 
веб-странице 7 бодова 

Мени веб-страница 4 бода 

Постављање слика у средњу колону табеле 3 бода 

Садржај веб-странице biro.html  3 бода 

Садржај слике magyarazat.png  5 бодова 

Садржај веб-странице szerkezet.html  3 бода 

Садржај веб-странице golyo.html  2 бода 

Укупно: 30 бодова 
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3. Колегијум 
Исправно учитавање података и исправано су 
сачувани под називом kollegium  1 бод 

Дефинисање просека по ученику 3 бода 

Одређивање описне оцене  3 бода 

Одређивање просека на нивоу дома (D28:S28) 1 бод 

Формирање 29. реда 2 бода 
Одређивање просечних оцене на нивоу дома и на 
нивоу група 1 бод 

Одређивање назива група и њихово бројно стање 3 бода 

Одређивање просека по групама у пољима D30:S33  4 бода 

Прављење дијаграма 6 бодова 

Форматирање табеле (од 28. реда) 6 бодова 

Укупно: 30 бодова 

4. Ограничења у саобраћају 
Креирање базе 2 бода 
Ни у једном пољу нема непотребних поља или израза, 
али сва неопходна поља су приказана, и нигде не 
користи непотребне табеле 

1 бод 

Упит 2miskolc  2 бода 

Упит 3idoszerint  2 бода 

Упит 4csomopont  3 бода 

Упит 5negy  2 бода 

Упит 6atlag  3 бода 

Упит 7utjelentes  2 бода 

Извештај 7utjelentes  3 бода 

Укупно: 20 бодова 
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