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Oktatási  Hivata l   

 

A 2011/2012 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló feladatainak megoldása 

 

I. (alkalmazói) kategória 
 

Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes értékelés érdekében 
szigorúan az alábbi útmutató szerint pontozzák, a megadott részpontszámokat ne bontsák to-
vább! Vagyis ha egy részmegoldásra pl. 3 pontot javasolunk, akkor arra vagy 0, vagy 3 pont 
adható. (Az útmutatótól eltérő megoldások is lehetnek jók.) Az értékelési szempontokban a 
bontott pontszámoknál a szöveges részben pontosvesszővel választottuk el a külön értékelen-
dő részeket.  

A megoldások ugyanakkor „rugalmasan” javítandók, azaz pl. ha a versenyző által használt 
szövegszerkesztőben nincs a feladatban előírt Garamond betűtípus, akkor más, a mintában 
használthoz hasonló kinézetű betűtípus is elfogadható. 

Nem minden részfeladatot írunk le a feladatszövegben, többet fel kell ismerni a mellékelt 
dokumentumok alapján! 

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást (és a mintán sem látszik másként), ott 
a lapméret A4, a margók egységesen 2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Times 
New Roman. 

1. feladat: Rajzolás – Vaktérkép készítése  (20 pont) 

A Duna-terkep.png felhasználásával készíts egy vaktérképet vakterkep néven! A 
vaktérkép egy olyan feladathoz kell, ahol a sorszámmal jelölt városok/országok nevét meg 
kell adni, illetve a feltüntetett képet a megfelelő városhoz kell kötni! 

 

Ügyelj a következőkre! 

 A képen helyezz el egy vékony, fekete belső szegélyt (a kép mérete ne változzon 

meg)! 
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 Az eredeti képről el kell távolítanod a Bécs, Belgrád, Bulgária feliratokat, az Ukraj-

na szöveget pedig az eredeti helyéhez képest balra kell mozgatnod, hogy a jobb fel-

ső sarokba kerülhessen a pozsonyi vár képe! 

 Amikor a Belgrád szöveget eltávolítod, a Morava vonala is megsérül. Állítsd helyre 

úgy, hogy ne lehessen észrevenni ezt a módosítást! 

 A sorszámokat piros színnel kell elhelyezned a feltüntetett helyeken! 

 Az 1-es és 2-es számoknál lévő fekete kör helyett piros kitöltésű és körvonalú, leg-

feljebb 16 képpont átmérőjű kört kell elhelyezned! 

 Bulgária területét sárga színnel töltsd ki! 

 A pozsonyi vár képét egy diafelvételről szkenneltük. Sajnos egy kis hiba történt a 

digitalizáláskor, a kép vízszintesen tükrözve lett. Hozd helyre a hibát, mielőtt elhe-

lyezed a képet a jobb felső sarokban! Figyelj arra, hogy a kép széle nem lóghat rá 

Moldávia határára! 

 Helyezd el a Vaktérkép szöveget fehér színnel a bal alsó sarokban, egy fekete tégla-

lapban! 

Értékelés: 

A. A kép bal alsó sarkában fekete téglalapban van a fehér Vaktérkép szöveg 2 pont 

B. A képnek vékony (maximum 4 képpont vastag) fekete szegélye van 1 pont 

C. A szegély belső szegély, a kép mérete nem változott meg (1024x451) 1 pont 

D. A Bécs, Belgrád és Bulgária szöveg helyett a fehér háttérszín látszik 2 pont 

E. A Belgrád szöveg eltávolításakor a Morava vonala helyreállítva a megfelelő világoskék 
színnel 2 pont 

F. Legalább egy esetben a megfelelő helyen van a piros sorszám 1 pont 

G. Mind a 4 piros sorszám a megfelelő helyen szerepel (a városok esetén a ponttól balra és le-
fele, Bulgária estén az ország középső harmadában, a pozsonyi vár esetén a kép bal oldali 
felén, az égbolton, a tornyokat és a tetőt nem takarva) 1 pont 

H. Az 1-es és 2-es számoknál van két piros pont, az eredeti fekete pont nem látszik 1 pont 

I. A piros pontok átmérője legfeljebb 16 képpont 1 pont 

J. Bulgária területe (és csak az) sárga színnel van kitöltve 2 pont 

K. Az Ukrajna szöveg az eredeti helyéről balra van (a pont csak akkor jár, ha az eredeti szöveg 
lett odébb másolva) 2 pont 

L. A várat ábrázoló kép a kép jobb felső sarkában van; vízszintesen tükrözve  1+1 pont 

M. A kép nem takarja el a fekete szegélyt, és nem lóg túl Moldávia határán 2 pont 

2. feladat: A Duna folyó (70 pont) 

Készítsd el a Dunát leíró dokumentumot a mintának megfelelően (Duna folyó.doc)!  

Az alsó és a felső margó 2 cm-es legyen! Készíts generált tartalomjegyzéket! 

Értékelés:  

A. A cím jó (középen, vastagon szedve, térközzel, legnagyobb betűmérettel); van lábjegyzet; 
az alsó és a felső margó 2 cm-es; a második oldalon is jó a lábjegyzet 1+1+1+1 pont 

B. Az élőfejben van a panorámakép; margótól margóig tart; az első oldalon nincs 1+1+1 pont 
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C. Az élőlábban jó az oldalszámozás; a páratlan oldal balra igazítva; a páros oldal jobbra iga-
zítva; jó a páratlan oldali szegélyezés; jó a páros oldali szegélyezés 1+1+1+1+1 pont 

D. Jó az alcím (betűméret, vastag, térköz – pl. Adatok); jó az alcím (betűméret, vastag, térköz 
– pl. Hossz) 1+1 pont 

E. A normál szöveg 12 pontos sorkizárt Times New Roman stílusú; kb. 0,3 cm-es baloldali 
behúzással; térközzel; elválasztással 1+1+1+1 pont 

F. Az első oldal adatai betűmérete kisebb a normál szövegnél (pl. 11 pontosak); a számok 
jobbra igazítva (kb. 7 cm-re); a m³ és a km² jó 1+1+1 pont 

G. Az első oldalon van két kép; a Duna eredete az első 2 adatsor mellett jobboldalon; magas-
sága kb. megegyezik a 2 adatsoréval; a többi adatsor kezdetéhez igazítva (nem ér a jobbol-
dali margóig); a másik a többi adatsor mellett baloldalon; magassága a mellette levő adat-
soroknak megfelelő 1+1+1+1+1+1 pont 

H. Az első oldal alján szerepel a térkép (alatta már nincs semmi); jó szegélyezéssel (szín és 
minta) 1+1 pont 

I. A második oldalon van ország-táblázat minden adattal; jó szegélyezés (az összevont cellák 
is jók); jó háttérszín (a fejléc sötétebb, mint a tartalom); a fejléc és az ország-nevek jó stílu-
súak (vastagon, mindkét irányban középre igazítva); a számok igazítása jó 1+1+1+1+1 pont 

J. A második oldalon van diagram; jó helyen (a táblázat alatt, a szövegtől jobbra); a tőle balra 
levő adatokból készült; színes kördiagram; van jelmagyarázat; az első 9 ország látszik a 
jelmagyarázaton; a kördiagramon az összes ország szerepel; a %-os adatok látszanak a kör-
diagramon 1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

K. Van a harmadik oldalon képsor; jó az 5 kép; kb. egyforma méretűek; egymástól keskeny 
elválasztással ; halvány kék háttérszín; jó hullámos szegély vízszintesem; jó szegély függő-
legesen is 1+1+1+1+1+1+1 pont 

L. A harmadik oldalon a Duna elnevezéseiben jók az idegen ékezetek, jók a cirill betűs részek 
 1+1 pont 

M. Az ötödik oldalon van település-táblázat; minden adat szerepel benne; van szegélyezés; 
függőlegesen középre igazítás; minden ország zászlója szerepel; a zászlós oszlopnak jó a 
háttérszíne 1+1+1+1+1+1 pont 

N. A hetedik és a nyolcadik oldalon jó a felsorolás; jó felsorolás-jellel; jó méretben; jó háttér-
színnel; a nyolcadik oldalon jó az al-felsorolás (Gemenci erdő) 1+1+1+1+1 pont 

O. A nyolcadik oldalon van mellékfolyó táblázat; kék hátterű cellák; fehér színnel elkülönítve; 
a baloldali mellékfolyók balra – a jobboldaliak jobbra igazítva; ábécé sorrendben 
 1+1+1+1+1 pont 

P. Van generált tartalomjegyzék; jó tartalommal; jó formátumban 1+1+1 pont 

3. feladat: A Dunánál (20 pont) 

Készítsd el József Attila: A Dunánál című versét tartalmazó dokumentumot a mintának 
megfelelően (A Dunánál.doc)!  

A cím betűtípus jellege egyezzen meg a mintán láthatóval! 

Értékelés: 

A. A cím jó (középen, vastagon szedve, térközzel); jó betűtípusú 1+1 pont 

B. Van 3 rész; jól versszakokra tagolva; dőlten és középre igazítva; a sorszámok dőlten és bal-
ra igazítva; jó térközzel a versszakok között 1+1+1+1+1 pont 

C. Jó a szegélyezés; a szegély és a szöveg távolsága a mintának megfelelő; jó a szöveg háttér-
színe  1+1+1 pont 

D. A harmadik rész az elsőhöz képest jó helyen van; a második rész a másik kettő előtt van a 
mintának megfelelően; a takaró szegély nem ér össze a takarttal 1+3+2 pont 
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E. A kézírásos kép jó helyen van; a szöveg előtt; átlátszó 1+1+2 pont 

4. feladat: Vízállás (25 pont) 

Készítsd el a Duna vízállását leíró dokumentumot (Vízállás.doc), az Országos Víz-
jelző Szolgálat (http://www.datanet.hu/hydroinfo/vituki/vizduna.htm) forrás mappában is sze-
replő adatai alapján! 

A dokumentumban használt betűtípus a Verdana legyen! 

Értékelés: 

A. Minden karakter Verdana típusú; a lapok függőlegesen középre igazítottak 1+1 pont 

B. Az első lap címsora jó (méret, igazítás, térköz, betűszín); a táblázatban levő karakterméret 
kisebb és egyforma 1+1 pont 

C. A táblázatban csak dunai adatok szerepelnek; csak magyarországi adatok; a nyersanyag fe-
lesleges oszlopai nem szerepelnek; a szükséges új oszlop szerepel 1+1+1+1 pont 

D. A változás oszlopban levő értékek helyesek, a negatív számok kék színűek; a pozitív szá-
mok barnás-pirosas színűek; a többi fekete 1+1+1+1 pont 

E. Jó a táblázat fejléc-sora (tartalom, igazítás, vastag); jó a szegélyezése; a szegélyek sehol 
nem érnek hozzá a tartalomhoz 1+1+1 pont 

F. A táblázat számai jobbra igazítottak; a szövegek balra igazítottak; a törtek tizedesvessző-
höz igazítottak 1+1+1 pont 

G. A második oldalon van kép; jó árnyékolással 1+1 pont 

H. A magyarázó szöveg betűmérete nagyobb a táblázatban szereplőnél; az első sorok kb. 0,5 
cm-es behúzásúak; sorkizárt; elválasztással; jó térközzel 1+1+1+1+1 pont 

5. feladat: Duna Dalfesztivál (65 pont) 

22 dunai város közös dalfesztivált szervez. Készítsd el a dalfesztival munkafüze-
tet a mellékelt források felhasználásával! A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! 
A szegélyeket közepes árnyalatú kék és narancs színnel rajzoltuk. A minták nem (feltétlenül) 
a helyes eredmények felhasználásával készültek. (Az adatok a http://iranyitoszamkereso.hu/ és 
a http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=13972 lapról származnak.) 

A. Hozd létre a minta alapján a Városok munkalap megadott helyén a mellékelt ábrá-
nak megfelelő adatokat!  

http://www.datanet.hu/hydroinfo/vituki/vizduna.htm
http://iranyitoszamkereso.hu/
http://www.nmhh.hu/dokumentum.php?cid=13972
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B. A fesztivál népszerűsítése érdekében a Duna Kórus 22 tagja vállalja, hogy a szervezési 
időszakban személyesen felkeresi a városokat, csupán annyi a kikötésük, hogy senkinek ne 
kelljen számára ismeretlen városba mennie. Ennek érdekében összegyűjtötték az egyes tagok 
által javasolt 3-3 város nevét egy listába (szerencsére van a kívánalmaknak megfelelő megol-
dás). Hozd létre a minta alapján a Városok munkalap megadott helyén a mellékelt ábrának 
megfelelő adatokat! Az I oszlop kezdetben üres, ide minden kórustag sorába az általa meglá-
togatandó város neve kerül. 

Alakítsd úgy a táblázatot, hogy amikor eldől, hogy egy adott kórustag melyik városba 
megy, és az I oszlop adott celláját ennek megfelelően kitöltik, akkor az adott város neve ebben 
a sorban automatikusan piros színűre, a többi sorban pedig áthúzott, szürke színűre változzék! 
Ezzel nagymértékben megkönnyíted a kiosztás folyamatát, mert rögtön látszik, hogy mely vá-
rosok közül lehet még választani. Az ábra az első 5 kórustag városának kitöltése utáni állapo-
tot mutatja. (A teljes I oszlop kitöltése NEM feladatod, csak az F3:H24 tartomány előkészíté-
se! Ugyanakkor vedd észre, hogy a teljes kitöltés után az F3:H24 tartományban soronként 
pontosan egy piros és pontosan két áthúzott, szürke városnév szerepelne!) 
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C. Határozd meg a 22 város irányítószám szerinti megoszlását! Hozd létre a minta alapján 
a Városok munkalap itt megadott részét a mellékelt ábrának megfelelően! Az L oszlopot 
egyetlen függvény segítségével töltsd ki! A 0 értékű cellák maradjanak automatikusan üresen! 

 

D. Készítsd elő a minta alapján a Városok munkalap itt megadott részét a mellékelt áb-
rának megfelelően, majd oldd meg a következő feladatokat! A megoldásnak minden esetben 
olyannak kell lennie, hogy ha bármelyik kiindulási adat megváltozna, akkor az eredmények is 
automatikusan a módosított adat alapján számított, aktuális értéket mutassák! 

 

E. A 30. sorban arra adj választ, hogy egy adott megyéből hány város szerepel a táblázat-
ban! Ha beírod egy megye nevét (pl. Fejér), akkor mellette teljes mondatban jelenjen meg a 
helyes válasz (pl. „Fejér megyéből 3 város szerepel a táblázatban”)! A megoldáshoz ne hasz-
nálj segédcellát! 

F. A 31. sorban határozd meg a táblázatban szereplő legrövidebb nevű megyéhez tartozó 
városok irányítószámának legnagyobbikát! A „legrövidebb nevű” az a megye, amelynek neve 
a legkevesebb karaktert tartalmazza. Megoldásod értékesebb, ha nem használsz segédcellát! 
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G. A 32. sorban határozd meg a táblázatban szereplő leghosszabb nevű város irányítószá-
mát! A „leghosszabb nevű” az a város, amelynek neve a legtöbb karaktert tartalmazza. Segéd-
számításokra használd az X3:X24 cellákat! 

H. A 33. sorban határozd meg, hogy a táblázatban a „leghosszabb nevű megye” címet 
EGY vagy TÖBB megye birtokolja-e (a függvény értéke az „EGY” ill. a „TÖBB” szöveg kö-
zül a megfelelő legyen)! A „leghosszabb nevű” az a megye, amelynek neve a legtöbb karaktert 
tartalmazza. Segédszámításokra használd az Y3:Y24 cellákat! 

I. Készítsd elő a minta alapján az Internet munkalap itt megadott részét! 

 

J. Térj vissza a Városok munkalapra, és töltsd ki a minta alapján az N3:N24 tartományt 
egyetlen olyan függvénnyel, amely minden cellában a B oszlopban feltüntetett város lélek-
számát adja! Ha valamely adat nem szerepel az Internet munkalapon, akkor a függvény a 
megfelelő cellában a „nincs adat” szöveget jelenítse meg! A megoldáshoz ne használj segéd-
cellát! 



Értékelési útmutató 8/9 OKTV 1. forduló 

 

K. Ábrázold külön, Diagram munkalapként az előfizetők arányát előfizető-típusonként 
(azaz: az adott városban az összes előfizetőnek hány %-a lakossági, hány %-a vállalati stb.)! 
Hogy a diagram „belsejébe” lássunk, az eredetihez képest fordítsd meg az adatsorok sorrend-
jét! Nem fontos, hogy a színeket pontosan eltaláld, de törekedj rá, hogy a diagram minél job-
ban hasonlítson az alábbi mintára! 

 

Értékelés: 

A. A dalfesztival munkafüzet, abban a Városok munkalap megvan; 
pontosan a dalfesztival.htm fájl adatait tartalmazza; 
fejlécformátum helyes; 
külső és belső szegély formátuma helyes; 
fejléc- és szegélyformátum két további táblázatrésznél helyes; 
fejléc- és szegélyformátum minden további táblázatrésznél helyes 1+1+1+1+1+1 pont 

B. A Városok munkalap E1:H24 része pontosan a 
korustagok.txt fájl adatait tartalmazza; 
E oszlop formátuma rendben; 
feltételes formázás I3:I24 egy cellájára az adott sorban piros jó; 
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I3:I24 egy cellájára legalább egy másik sorban figyel; 
I3:I24 egy cellájára legalább egy másik sorban az áthúzott+szürke formátuma jó; 
piros és áthúzott+szürke sorrendje jó; 
I3:I24 egy cellájára mindenütt figyel; 
mindenütt mindkét formátum is helyes 1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

C. Gyakoriság képlete egy helyen jó; 
gyakoriság képlete minden helyen jó; 
egyetlen függvénnyel; 
0-k nem látszanak 1+2+1+1 pont 

D. A Városok munkalap A30:G33 részén szegély rendben; 
cellaegyesítés mindenütt rendben; 
igazítások mindenütt rendben 1+1+1 pont 

E. Az A30-as egyesített cella tartalma piros; 
nincs segédcella és F30-ban a képlet jó; 
nincs segédcella és F30-ban a szövegösszefűzés jó 1+2+1 pont 

F. A megyék nevének hossza rendben; 
legrövidebb nevű megye nevének hossza rendben; 
a legrövidebb nevű megye neve rendben; 
a legrövidebb nevű megye városai rendben; 
a legrövidebb nevű megye városainak irányítószámai rendben; 
irányítószámok maximuma rendben; 
mindez segédcella nélkül 1+1+1+1+1+1+3 pont 

G. A városnevek hossza rendben; 
leghosszabb nevű város nevének hossza rendben; 
a leghosszabb nevű város sora rendben; 
a leghosszabb nevű város irányítószáma rendben 1+1+1+2 pont 

H. A megyenevek hossza rendben; 
leghosszabb nevű megye nevének hossza rendben; 
leghosszabb megyenévhossz darabszáma rendben; 
az első leghosszabb nevű megye neve rendben; 
e név darabszáma rendben; 
HA fv. feltétele rendben; 
HA fv. teljesen rendben 1+1+1+2+1+1+2 pont 

I. Az Internet munkalap A1:H23 része az 
internet.pdf fájl megfelelő oszlopait tartalmazza; 
pontosan a megfelelő rekordokat tartalmazza 1+1 pont 

J. Segédcellát nem használt, és a Városok munkalap N3:N24 része  
egy városra helyes lélekszámot ad; 
segédcellát nem használt, és minden, az Internet munkalapon  
létező városra helyes lélekszámot ad; 
segédcellát nem használt, és  
Dunaújváros-Pálhalma esetén „nincs adat”; 
mindezt egyetlen függvénnyel 1+2+1+2 pont 

K. Diagram van, külön, Diagram munkalapként; 
adatsorok a helyes %-értékeket tartalmazzák; 
adatsorok sorrendje rendben; 
diagramtípus rendben; 
diagramcím és jelmagyarázat rendben; 
padló- és falszínek különbözőek, láthatóság rendben; 
tengelyfeliratok rendben; 
%-értékek pirossal látszanak 1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

Összpontszám: 200 pont, beküldési határ: 90 pont 


