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Oktatási  Hivata l   

 
A 2011/2012 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

döntő fordulójának 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 tovább! Vagyis ha egy rész-
megoldásra pl. 1 pontot javasolunk, akkor arra vagy 0, vagy 1 pont adható. (Az útmutatótól eltérő megoldá-
sok is lehetnek jók.) A file-név kiegészítők szoftverfüggőek lehetnek, az adott szoftverben alapértelmezettet 
kell használni! 

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4 és álló, a margók egysé-
gesen 2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Times New Roman. Ha az általad használt 
rendszerben nincsenek ékezetes betűk, akkor a nevekre a megfelelő ékezet nélkülieket használd! 

1. feladat: Atommodell (10 pont) 

Feladatod a mintán látható kép (szenatommodell) elkészítése. A kép 550x350 képpont mére-
tű legyen! Az elektronok (– jellel a belsejükben) piros, a protonok (+ jellel a belsejükben) narancs-
sárga, a neutronok (üres belsejűek) zöld kitöltésűek.  

 

Értékelés 

A. A kép 550x350 méretű és legalább egy protont, elektront vagy neutront tartalmaz 1 pont 

B. Megrajzolta a két koncentrikus kört 1 pont 

C. Megrajzolt legalább egy elektront, piros kitöltéssel, a belsejében – jellel 1 pont 

D. Mind a 6 elektront helyesen rajzolta meg, és helyezte el a mintának megfelelően 2 pont 

E. Megrajzolt legalább 1 protont, narancssárga háttérrel, + jellel a belsejében 1 pont 

F. Megrajzolta az atommagot, amely 5 neutronból (zöld) és 4 protonból (narancssárga, + jellel) áll 
(ebben a nézetben.) 2 pont 

G. Az atommag felépítése a mintának megfelelő (takarások, pozíciók) 1 pont 

H. Az atommagot kicsinyítve is elhelyezte a kör közepén, a két szakasszal együtt 1 pont 
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2. feladat: Szén (23 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintának megfelelően a szénről szóló dokumentumot (Szén.doc)!  

A mintáról nem látszó követelmények: A szöveg egységesen Garamond betűtípusú legyen! 

Értékelés: 

A. Főcímek jók (méret, igazítás, térköz, vastag), alcímek jók (méret, térköz) 1+1 pont 

B. Normál szöveg jó (méret, igazítás, térköz), minden Garamond 1 pont 

C. Felsorolás jó (beljebb kezdés, behúzás, térköz); jó felsorolás jelek; felsorolás beljebb jó (beljebb 
kezdés, behúzás) 1+1+1 pont 

D. Elektronhéj szerkezet leírás jó az 1. oldalon (betűtípus, felső index); nyilak jók az 1. oldalon  
  1+1 pont 

E. Az 1. oldal képei jók és jó helyen vannak; a 2. oldal képei jók és jó helyen vannak 1+1 pont 

F. Grafit szerkezet táblázat van a 2. oldalon; a mintának megfelelően 1+1 pont 

G. A 3. oldalon jó és jó helyen van a szénmonoxid szerkezete; jó és jó helyen van a széndioxid 
szerkezete  1+1 pont 

H. A 3. és 4. oldalon jók a kémiai reakciók (alsó indexek, nyilak); jó a szegélyezésük 1+1 pont 

I. A 4. oldalon van táblázat; jól szegélyezve; a cellák első sorában a képlet balra igazítva, a név 
jobbra igazítva, a többi sor beljebb kezdve 1+1+1 pont 

J. A 4. oldalon jó a karbonátok táblázatszerű elhelyezése 1 pont 

K. Élőlábban két jó kép jó helyen; van oldalszámozás; jó mintázatban 1+1+1 pont 

3. feladat: Fullerének (17 pont) 

A Cikkek.doc állományban különleges szénmolekulákról szóló cikkeket találsz. Készíts egy 
kiadványt belőlük, szabadon válogatva cikkeket (Kiadvány.doc)! A kiadványnak egységes stílu-
súnak kell lennie, ezért az alábbi követelményeket kell betartanod:  

A. A kiadvány négyoldalas, kéthasábos legyen, a hasábok között 0,5 cm-es elválasztó sávval! A 2 
hasábtól akkor lehet eltérni, ha nagyon széles képet használsz (ilyen a nyersanyagban 2 van)! Az 
utolsó oldal is legyen teljesen kitöltve! Emiatt cikk részletet is használhatsz, értelmes helyen meg-
szakítva. 

B. Minden cikk a következőképpen kezdődjön (kivéve, ha valamelyik adat nem található meg), ahol 
a legkisebb betűméret egyezzen meg a szöveg betűméretével! A mintán 6 és 12 pontos térköz látha-
tó! 

 

C. A kép- és táblázat-aláírás olyan stílusú, mint a fenti példa negyedik bekezdése. 

D. A normál szöveg 0,5 cm-es behúzású, a bekezdések között 6 pontos térközzel! Elválasztást kell 
használni! A szakszavak egy részét nem ismeri fel az elválasztó, ezért a szükséges helyeken kézzel 
kell megoldani az elválasztást! 

E. A nyersanyagban az ő és az ű betűk hibás kódolásúak, javítani kell őket! 

F. A folyó szövegben levő vastag kiemeléseket meg kell szüntetni (kivéve az interjúban szereplő 
kérdéseket)!  
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G. A képek középre igazítottak legyenek, 1 pontos kék színű szegélyezéssel! 

 

H. A cikkek végén a hivatkozások a mintának megfelelőek legyenek! Ha a „Hivatkozások” szó he-
lyett más szerepelne, azt le kell cserélni! Ha a szerző nem úgy írta, akkor a hivatkozásokat sorszá-
mozni kell, szögletes zárójelben! 

 

I. Az alcímek olyan stílusúak legyenek, mint a fenti példában szereplő „Hivatkozások” sor! 

J. Legalább egy képletnek kell lenni a dokumentumban! A képletek középre igazítva az alábbi for-

mában jelenjenek meg: 
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K. Legalább egy táblázatnak kell lenni a dokumentumban! A táblázatok a mintának megfelelők, az 

1. táblázathoz magyarázó lábjegyzet tartozik: 

 

Értékelés: 

A. Négyoldalas, kéthasábos, jó hasábközzel; az utolsó oldal is tele van (cikk értelmes helyen meg-
szakítva, ha szükséges) 1+1 pont 

B. Jó cím, szerző, munkahely vagy megjelenés helye (méret, igazítás, térköz) 1 pont 

C. Jók a kép- és táblázat-aláírások (igazítás, dőlt, térköz) 1 pont 

D. Jó a normál szöveg (behúzás, sorkizárt, térköz); elválasztás kézzel is van 1+1 pont 

E. Az ő és az ű betűk javítva, minden helyen 1 pont 

F. Vastag kiemelések megszüntetve 1 pont 

G. A képek középre igazítottak, jó szegélyezéssel 1 pont 

H. A hivatkozások jó stílusúak (beljebb kezdés, térköz); javítva 1+1 pont 

I. Az alcímek jó stílusúak (méret, igazítás) 1 pont 

J. Van képlet; igazítása és térköze és háttérszíne jó 1+1 pont 

K. Van táblázat; szegélyezése jó; tartalma és formátuma jó 1+1+1 pont 
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4. feladat: Széntermelés (45 pont) 

Az ipar1.html és az ipar2.html lapok
1
 az 1960 és 2009 közötti évek ipari termelésének 

legfőbb adatait tartalmazzák. A következő feladatokra olyan megoldást adj, hogy ha az eredeti ada-
tok bármelyike módosulna, akkor mindenütt azonnal az aktuális értékeknek megfelelő eredményt 
kapjuk! Vedd figyelembe, hogy a minták mindenütt a formátumra utalnak, a számított értékek ese-
tében nem (vagy nem feltétlenül) a helyes eredményt mutatják! 

A. Hozd létre az ipar munkafüzet Adatok munkalapját az alábbi minta alapján! Az ábráról 
közvetlenül nem (vagy nem pontosan) leolvasható, de  

 a lábjegyzeteket hagyd figyelmen kívül, 

 a kipontozott rovatok maradjanak üresen, 

 az adatsávok váltakozva fehér és halványkék színűek, 

 az adatokat mindenütt fekete számokkal ábrázoljuk! 

Érd el, hogy a bal szélső oszlop és a legfelső sor a táblázat görgetése közben is mindig látható 
maradjon! 

 

B. A C oszloptól kezdve az oszloponként legnagyobb érték piros, félkövér számokkal jelenjen 
meg! 

 

C. A táblázat alatt, az ábra szerinti helyen számítsd ki, hogy mennyi volt a bruttó termelés volu-
men-indexének az egyik évről a következő évre vonatkozó legnagyobb növekedésének ill. csökke-
nésének értéke! Megoldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát! 

 

                                                 
1
 Forrás: http://ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_oia001a.html 
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A B oszlopban lásd el azt a cellát zöld háttérrel, amelyik az őt megelőzőhöz képest a legnagyobb 

növekedést mutatja! Hasonlóan, legyen piros annak a cellának a háttere, amelyik az őt megelőzőhöz 

képest a legnagyobb csökkenést jelenti a bruttó termelés volumen-indexében! 

D. Készítsd elő bármely két kategória (pl. a szén- és a nyersacél-termelés) adatainak közvetlen 
összevetéséhez az ipar munkafüzet Összehasonlítás munkalapját, az alábbi minták alap-
ján!  

 

Az A oszlop az évszámokat mutatja, a B és C oszlopba pedig – a rovatfejben legördülő listából – 
kiválasztott két kategóriának megfelelő adatok kerülnek. Az elsőként választott kategóriát a továb-
biakban mindig kék, a másodikat pedig narancs színnel azonosítsd! (Az Összehasonlítás 
munkalap működéséről lásd a bemut.avi videót!) 
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E. Emeld ki a legjobb eredményeket a minta alapján! Az A oszlopban az évszám jelenjen meg 

 kék színnel, ha az elsőként választott („kék”) kategóriában az adott év eredménye benne 
van az első 10-ben, 

 narancssárga színnel, ha a másodikként választott („narancs”) kategóriában az adott év 
eredménye benne van az első 10-ben, 

 vörös háttéren, eredeti karakterszínnel, ha az adott év eredménye mindkét választott kate-
góriában benne van az első 10-ben! 

 

(Az Összehasonlítás munkalap működéséről lásd a bemut.avi videót!) 

F. Vesd össze a két kiválasztott kategóriát az alábbi mintának megfelelő diagramon! 

 

Mind a „kék”, mind a „narancs” kategória esetén ügyelj a megfelelő színezésre a vonalak és a 
tengelyek esetében is! (Az Összehasonlítás munkalap működéséről lásd a bemut.avi vi-
deót!) 
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G. Az ipar munkafüzet Értékelés munkalapján segíts egy kiválasztott kategória (pl. a 
széntermelés) tetszőleges időszakra vonatkozó adatait elemezni! Hozd létre a munkalapot az alábbi 
minták alapján! A C1 cellába kerüljön – a legördülő listából – valamely kategória neve: 

 

A C2 és a C3 cellába az időszak első és utolsó – léptetőnyilakkal beállítható – éve kerüljön: 

 

Ügyelj arra, hogy a léptetőnyilakkal csak értelmezhető értékeket lehessen beállítani! 

H. Az 5. sortól kezdve a minta szerinti teljes mondatokban válaszolj az alábbi kérdésekre! Meg-
oldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát! 

 Hány év tartozik a megadott időszakba? 

 Ezek közül hány évről nincs adatunk a kiválasztott kategóriában? 

 Mennyi volt a megadott időszakban a legnagyobb érték? 

 Mennyi volt a megadott időszakban az összesített érték? 

 Mennyi volt a megadott időszakban az átlagos érték? 

Válaszaid olyan képlettel készüljenek, amelyek a szükséges esetben az alábbi eredményeket 
szolgáltatják: 
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Értékelés: 

A. Van ipar munkafüzet, van Adatok munkalap, 
mindkét fájl adatai benne; 
rovatfejek és -formátumok rendben, ablaktábla rögzítve; 
lábjegyzetek, pontozott cellák rendben; 
színek rendben (sávok és zöld adatok) 1+1+1+1 pont 

B. Feltételes formázás a C:S oszlopok közül egyre rendben; 
mindre rendben 1+1 pont 

C. Minimum és maximum közül az egyik rendben; 
mindkettő rendben; 
nem használt segédcellát; 
B oszlop feltételes formázása egyik feltételre egy cellára rendben; 
teljes oszlopra rendben; 
B oszlop feltételes formázása minden cellára rendben 1+1+1+1+1+1 pont 

D. Van Összehasonlítás munkalap, évek, elrendezés rendben; 
egy legördülő lista megvan; 
kiválasztható adatok rendben; 
egy évre jó eredményt ad; 
minden évre jó eredményt ad; 
másik legördülő lista+adatellenőrzés is rendben; 
minden évre jó eredményt ad; 
formázás és színezés mindenütt rendben 1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

E. Feltételes formázás a csak egyik kategória első 10-ére jó; 
a csak másik kategória első 10-ére is jó; 
az együttes feltételre is mindenütt jó 1+1+1 pont 

F. Diagram van, jó típusú, jó adatsorokkal, pozíció rendben, 
cím, jelmagyarázat rendben; 
másodlagos tengely rendben; 
kék vonal, tengely és tengelyértékek színezése, árnyékolás rendben; 
narancs vonal, tengely és tengelyértékek színezése, árnyékolás rendben; 
többi formázás (diagramterület, rajzterület, tengelyfelirat) rendben 1+1+1+1+1 pont 

G. Van Értékelés munkalap, elrendezés rendben, 
legördülő lista+adatellenőrzés is rendben; 
egy léptetőnyíl rendben és működik; 
másik léptetőnyíl is rendben és működik; 
kezdő év ellenőrzése: 1960 és 2009 között rendben; 
záró év ellenőrzése: kezdő év és 2009 között rendben 1+1+1+1+1 pont 

MEGJEGYZÉS: Ha a D. részben nem kapott pontot az első legördülő listára, 
akkor itt +1 pont jár! 

H. A5 függvénye rendben; 
A6 függvénye rendben; 
A7-A8-A9 egyikében helyes az elágazás feltétele; 
A7-A8-A9 mindegyikében helyes az elágazás feltétele; 
A7-A8-A9 egyike teljesen rendben; 
A7-A8-A9 mindegyike teljesen rendben; 
A6-A7-A8-A9-ből legalább 5 pontot szerzett,  
és sehol nem használt segédcellát 1+2+2+1+2+1+3 pont 
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5. feladat: Kőszén (35 pont) 

A mellékelt Excel táblában (koszen.xls) 4 munkalapot találsz: 

 Kőszénvagyon_Magyarország: Magyarország kőszén (feketekőszén, barnakőszén, és lignit) 

tartalékaira vonatkozó adatokat tartalmaz, 2009 és 2010-es évekre. 

 Kőszénvagyon_világ: az előzőhöz hasonló adatokat tartalmaz, a világ kőszéntartalékaival 

rendelkező országokról a 2010-es évre. 

 Kőszéntermelés_Magyarország: Magyarország kőszén (feketekőszén, barnakőszén, és lignit) 

termeléseire vonatkozó adatokat tartalmaz a 2008-as és a 2009-es évekre. 

 Kőszéntermelés_világ: A világ összesített kőszén-kitermelési adatait tartalmazza 1981-től 

2010-ig. 

Ez a tárolási forma azonban nem felel meg az adatbázisoktól elvárt szerkezetnek, számos ismét-
lődést, sőt számított mezőket is tartalmaz. 

A. A kapott adatok alapján készítsd el a megfelelő adatbázist (Kőszén) úgy, hogy kerüld el a 

többszörös adattárolást! Az adatbázis kialakításakor ügyelj arra is, hogy az alábbi feladatokat 

a lehető legjobban tudd megoldani! Figyelj az elsődleges és az idegen kulcs beállításokra! 

Minden táblában legyen elsődleges kulcs! Az elsődleges kulcs ne generált, számláló típusú 

legyen, hanem találj minden táblához egy megfelelő mezőt, vagy mezőket, melyek alkalma-

sak elsődleges kulcsnak! 

B. Készíts egy lekérdezést (Indonézia), amely megadja, hogy Indonézia 2010-ben hányadik 

volt a legtöbb kőszenet termelő országok listáján! 

C. Készíts egy lekérdezést (Legalább), amely megadja azon országok listáját, amelyek 2010-

ben legalább annyi szenet termeltek ki, mint Magyarország! A lekérdezés Magyarországot 

ne írja ki! 

D. Lekérdezés segítségével írasd ki (Százalék), hogy az egyes országoknak hány százalékkal 

változott a termelése 2010-re 1981-hez képest! Az eredmény országnév szerint csökkenően 

rendezett. Azon országokhoz, amelyekről 1981-es adatokkal nem rendelkezünk, írja ki a 

számított mezőbe, hogy: Ismeretlen! A számított mező neve legyen: Változás 1981-2010, 

formátuma pedig százalék típusú! 

E. Készíts egy lekérdezést (Eltérés), amelyik megadja, hogy melyik ország feketekőszén-

vagyona tér el legkevésbé az átlagtól! 

F. Készíts egy jelentést arról, hogy a 2010-es kitermelési adatok alapján az egyes országok kő-

szénvagyona hány évre elegendő (Elegendő)! A jelentés csak azon országokat tartalmaz-

za, melyekről rendelkezünk kitermelési és készletadatokkal is! Az adatokat egészre kerekít-

ve add meg, 100 éves csoportosításban, év, azon belül országok szerint növekvően rendez-

ve! 

G. Készíts egy lekérdezést (Növekedés), amely megadja, hogy amennyiben a 2009-ről 2010-

re történő százalékos növekedést vesszük alapul, 2013-ban mekkora lesz az egyes országok 

termelése! 

H. Add meg egy lekérdezés segítségével (Legnagyobb), hogy melyik országnak van a legna-

gyobb kőszéntartaléka azok közül, amelyek kitermelési adatait nem tartalmazza adatbázi-

sunk! 

I. Készíts egy kezdőűrlapot (az adatbázis megnyitásakor elindul), melynek segítségével a fel-

adatokat le lehet ellenőrizni (el lehet indítani róla az összes lekérdezést és jelentést)! Az űr-

lapon legyen továbbá egy kilépő gomb is, melynek megnyomására az űrlap bezáródik! 
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Értékelés: 

Amennyiben az egyes lekérdezésekben valamit fixen, „manuálisan” ad meg a versenyző, arra a 
feladatra 0 pontot kap! 

A. Adatbázis létrehozása Max: 4 pont 
Legalább az alábbi táblákat készítette el: 

 

Megjegyzések és pontozási javaslatok: 

Idegenkulcs kapcsolat nem szükséges, amennyiben olyan táblaszerkezetet hozott létre, amiben 
igen (pl.: Ha az ország neveket külön táblában sorolja fel), akkor annak hiánya miatt -1 pont 
pontlevonás jár.  

A feladatok megoldásához csak a Kőszénvagyon_világ és a Kőszéntermelés_világ munkalapok-
ból képzett táblák szükségesek, amennyiben a másik két munkalapot alapján is létrehozott táb-
lákat, azért se többletpontok, se pontlevonás nem jár. 

A táblákban elsődleges kulcs az ország név vagy ország azonosító lehet. Amennyiben nem készí-
tett idegenkulcsot, vagy hibásan generált idegenkulcsot alkalmazott, azért -1 pont pontlevonás 
jár. 

Ha számított mezőket is tartalmaznak a táblák, azokért -1 pont pontlevonás jár. Ha olyan számí-
tott mezőket tartalmaz, amelyek egy feladat megoldásához szükségesek, akkor az adott fel-
adatban további pontokat kell levonni! Ez a kőszénvagyon összesen-t jelenti a leggyakrabban. 

Ha a Kőszéntermelés_világ munkalapról készített táblában a kontinensek összesített adatai is 
szerepelnek (Észak-Amerika összesen), mint rekordok, azért -1 pont pontlevonás jár. 

B. Indonézia lekérdezés  max. 5 pont 

Ha a táblában volt számláló mező, amely segített a sorrend meghatározásában, a feladatra max. 1 
pont jár! 

Egy jó megoldás példa (más megoldás is elfogadható): 
DCount("[2010]";"Kitermeles";"[2010] > " & Kerek([2010];0))+1 

A fenti DCount függvény csak egészekre működik helyesen, ezért kellett a Kerek függvény 

is. Ez utóbbi nélkül -1 pont pontlevonás jár. A példában a 2010-es évet mezőnévként szere-
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peltettük, ezért, hogy az adatbázis-kezelő ne konstans számnak értékelje,  [] közé kell rakni. 

Ha ezt a versenyző elfelejti, -1 pont pontlevonás jár. 

Ha a feladatot úgy oldotta meg, hogy egy lekérdezés segítségével egy táblát készített, amely 

tartalmazza a rekordok sorszámát, akkor -2 pont pontlevonás jár. Ha a táblát nem segédle-

kérdezéssel készítette el, további -1 pont pontlevonás jár. 

Egy lehetséges megoldás: 
SELECT DCount("[2010]","Kitermeles","[2010] > " & Round([2010],0))+1 AS 

Sorrend 

FROM Kitermeles 

WHERE (((Kitermeles.Orszag)="Indonézia")) 

ORDER BY DCount("[2010]","Kitermeles","[2010] > " & Round([2010],0))+1; 

C. Legalább lekérdezés max. 3 pont 

A megoldás: 

Orszag 

Mexikó 

Thaiföld 

Egyesült Királyság 

Bulgária 

Románia 

Vietnám 

Csehország 

Kanada 

Görögország 

Európa egyéb összesen 

Ázsia, Ausztrália és Óceánia egyéb összesen 

Ukrajna 

Kolumbia 

Törökország 

Kazahsztán 

Lengyelország 

Németország 

Dél-Afrika 

Indonézia 

Oroszország 

Ausztrália 

India 

Amerikai Egyesült Államok 

Kína 

Példamegoldás: Kitermeles.2010 >=(SELECT [2010] FROM Kitermeles WHERE 

Orszag="Magyarország") 

Hibalehetőségek: 

-1 pont pontlevonás jár, ha Magyarországot is kiírja. 

D. Százalék lekérdezés max. 6 pont 

Helyes mezőelnevezés 1 pont 

Ha a kimenet formátuma százalék 1 pont 
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Ha az „Ismeretlen”-eket is kiírja és a számok továbbra is %-ban vannak kiírva, azaz például a 
Format függvény segítségével ír ki: például: Format([2010]/[1981]-1,"Percent") 
   1 pont 

Ha jól számítja ki a termelésváltozást, például: [2010]/[1981]-1 1 pont 

Ha azon országokat is kiírja, amelyek esetén az 1981-es év adatait nem ismerjük, ha kiírja az 
„Ismeretlen” szót is, például UNION használatával. 1 pont 

-1 pont pont levonás jár, ha az 1981-es év adatait nem ismert országok esetén üreset vagy 0-t ír 
ki. 

Helyes rendezésért: ország név szerint növekvő 1 pont 

Egy lehetséges megoldás: 

SELECT Kitermeles.Orszag, Format([2010]/[1981]-1,"Percent") AS [Változás 

1981-2010] 

FROM Kitermeles 

WHERE (((Kitermeles.[1981]) Is Not Null)) 

UNION ALL SELECT Kitermeles.Orszag, "Ismeretlen" 

FROM Kitermeles 

WHERE (((Kitermeles.[1981]) Is Null)) 

ORDER BY 1; 

E. Eltérés Lekérdezés  max. 4 pont 
Helyes megoldás: Ukrajna 

Az átlagtól való eltérés kiszámítása 1 pont 

Ha ezt abszolút értékben számolja ki 1 pont 

Eltérés minimuma 1 pont 

ország nevének helyes megadása: Ukrajna 1 pont 

Egy lehetséges megoldás: 

SELECT Koszenvagyon.Orszag 

FROM Koszenvagyon 

WHERE (((Abs([Feketekoszen]-(SELECT Avg(Feketekoszen) FROM 

Koszenvagyon)))=(SELECT Min(Abs([Feketekoszen]-(SELECT Avg(Feketekoszen) 

FROM Koszenvagyon))) FROM Koszenvagyon))); 

F. Jelentés  max. 4 pont 

A jelentésben 100-as csoportosítással jeleníti meg az éveket. 1 pont 

Helyes rendezés 1 pont 

Az éveket egészre kerekítve adta meg 1 pont 

Jól számította ki, hogy a készlet hány évre elegendő:  1 pont 

(Koszenvagyon.Feketekoszen + 

Koszenvagyon+Barnakoszen+Koszenvagyon+Lignit)/Kitermeles.2010 

G. Növekedés lekérdezés  max. 4 pont 

Jól számolja ki a 2009-ről 2010-re a százalékos eltérést: [2010]/[2009] 1 pont 

Ha jól számolja ki, hogy a százalékos növekedést, hogyan kell 2013-ra kiszámolni, azaz pl.: 
([2010]/[2009])*([2010]/[2009])*([2010]/[2009])*[2010] 3 pont 

-2 pont pontlevonás jár, ha nem százalékos eltéréssel, hanem kivonással számol, pl.: ([2010]-
[2009])*3+[2010] 

H. Legnagyobb lekérdezés max. 3 pont 

Helyes megoldás: Szerbia 
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Csak azokkal az országokkal számol, amelyekre vonatkozó kitermelési adatokat nem tartalmaz 
az adatbázis 1 pont 

Maximális tartalék kiszámolása 1 pont 

Országot jól számolja ki 1 pont 

I. Űrlap  max 2 pont.  

Ha minden lekérdezésre és a jelentésre is szerepel indítógomb és van jó  
 bezáró gomb is 1 pont 

Ha az űrlap kezdőűrlap 1 pont 

Ha van és jó a bezáró gomb 1 pont 

6. feladat: A szén bemutatása (20 pont) 

A mellékelt minta alapján (szenhonlap.pdf) készíts egy honlapot a szénről szóló informáci-
ókkal. A mintán megfigyelheted az oldalak elrendezését, a különböző igazításokat és más tulajdon-
ságokat. Azon tulajdonságokat, amelyek a mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük.  

 Az oldalak címe (title) " A szén bemutatása - Tulajdonságok", illetve "A szén bemutatása - 
Kérdőív" legyen. 

 Az oldalakat index.html és kerdoiv.html néven kell elmenteni! 

 Az oldalak háttérképe: honlaphatter.jpg; 

 Az oldalakon Arial (vagy Nimbus Sans) betűtípust kell használni. 

Minden oldalra igaz, hogy a tartalom egy olyan blokkban helyezkedik el, amelyre igaz, hogy: 

 szélessége: 90%, 
 belső margója: 10 képpont, 
 háttérszíne: fehér, 
 középre igazított, 
 szegélye: 10 képpontos, fekete. 

Kezdőlap (index.html) 

 "A szén bemutatása" szöveg 1-es címsorral, a Tulajdonságai és Szénatom szöveg 2-es 
címsorral legyen megvalósítva!  

 Az antracitot ábrázoló kép kisebb változatát (antracit_kicsi.jpg) kell az oldalra 
beszúrni! Erre kattintva jelenjen meg a kép nagyobb változata (antracit.jpg)! 

 A lapon el kell helyezni az általad készített szenatommodell képet. Amennyiben azt nem 
sikerült elkészítened, használd a szenatommodell_minta.jpg képet! 

 Az "Ugrás a kérdőív oldalra" szöveg a kerdoiv.html oldalra mutasson! 

 A forrásoknál az alábbi linkeket kell beállítani: http://hu.wikipedia.org/wiki/Szén, 
http://sdt.sulinet.hu/. 

Kérdőív a szénről (kerdoiv.html) 

 A "Kérdőív a szénről" 1-es címsorral szerepeljen. 

 A "Vissza a kezdőlapra" link az index.html oldalra mutasson! 

Az egyes szövegek melletti űrlapelemek tulajdonságai: 

 Mi a szén vegyjele?  
szövegmező, neve: vegyjel, szélessége: 2 karakter.  

 Az alábbiak közül melyek a szén módosulatai?  
Jelölőnégyzetek, melyeknek neve: gyemant, grafit, acel, fulleren, bauxit.  A jelölőnégyzetek 
értéke kiválasztás esetén a "be" szó legyen.  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Szén
http://sdt.sulinet.hu/
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Az űrlap tulajdonságai:  

 Ha az Elküld gombra kattintunk, akkor az űrlap tartalma a gipszjakab@gipszjakab.hu email 
címre továbbítódjon POST metódussal. Az alaphelyzet gombra kattintással az űrlapmezők 
vegyék fel az alapértelmezett értékeiket! 

Értékelés: 

A. Az oldalakat index.html és kerdoiv.html néven mentette el, mindegyik oldalon he-
lyes karakterkódolást használt, az ékezet betűk helyesen jelennek meg. 1 pont 

B. Mindkét oldalon helyes oldalcímet állított be (A szén bemutatása - Tulajdonságok", illetve "A 
szén bemutatása - Kérdőív") 1 pont 

C. Legalább 1 oldal esetén az oldal háttérképe: honlaphatter.jpg 1 pont 

D. Legalább 1 oldalon beállította, hogy a szöveg Arial (Nimbus sans) betűtípussal jelenjen meg1 pont 

E. Legalább egy oldalon igaz, hogy a tartalom egy olyan blokkban helyezkedik el, amelynek széles-
sége 90%, háttérszíne fehér; belső margója 10 képpont, középre igazított; 10 képpontos fekete 
szegélye van 1+1+1 pont 

F. Megfelelő link szövegeket és hivatkozásokat használt (a forrásoknál is), a két oldal közti navigá-
ció működik 1 pont 

Kezdőlap 

G. Elhelyezte a megfelelő szövegeket, bekezdésekre tagolta, a megadott szövegek közül legalább 
hatot félkövérrel formázott 1 pont 

H. Kialakította az 1-es és 2-es címsorokat, a megfelelő szövegekkel 1 pont 

I. Minden 1-es címsor fekete hátterű, fehér szöveggel… 1 pont 

J. Az antracit képet jobbra igazítva elhelyezte a megfelelő helyen 1 pont 

K. Az antracit kép kicsi változatát illesztette be, amelyre kattintva megjelenik a nagyobb változat1 pont 

L. A szénatom ábráját középre igazítva elhelyezte a megfelelő helyen 1 pont 

M. A forrásoknál a szövegek felsoroláslistában vannak elhelyezve 1 pont 

Kérdőív (kerdoiv.html) 

N. Elhelyezte a megfelelő szövegeket és kialakította az 1-es címsort 1 pont 

Az egyes szövegek melletti űrlapelemek tulajdonságai: 

O. Mi a szén vegyjele?  
szövegmező, neve: vegyjel, szélessége: 2 karakter. 1 pont 

P. Az alábbiak közül melyek a szén módosulatai?  
Jelölőnégyzetek, melyeknek neve: gyemant, grafit, acel, fulleren, bauxit  
Kiválasztás esetén a "be" értéket kapják. 2 pont 

Az űrlap tulajdonságai:  

Q. Ha a Küldés gombra kattintunk, akkor az űrlap tartalma a gipszjakab@gipszjakab.hu oldalra to-
vábbítódik POST metódussal. Az alaphelyzet gombra kattintással az űrlapmezők felveszik az 
alapértelmezett értékeiket! 1 pont 

Elérhető összpontszám: 150 pont + 50 pont a 2. fordulóból 

mailto:gipszjakab@gipszjakab.hu
mailto:gipszjakab@gipszjakab.hu

