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FELADATLAP 
 

Munkaidő: 180 perc 

Elérhető pontszám: 400 pont 
 

ÚTMUTATÓ 
 

A munka megkezdése előtt nyomtatott nagybetűvel ki kell tölteni az adatokat tartalmazó rész! 
 

A versenymunkákat a szaktanár (szaktanári munkaközösség) értékeli központi javítási útmutató alapján.  

Továbbküldhetők a legalább 90 pontra értékelt versenymunkák. 
 

A VERSENYZŐ ADATAI 
 

A versenyző neve: ............................................................................................. oszt.: .............. 

Középiskolai tanulmányait a 13. évfolyamon fejezi be:   igen     nem
 

Az iskola neve: ..…………………………………………………………………..................... 

Az iskola címe: ……............. irsz. ………....................................................................... város 

………………………….........................................................................utca ......................hsz. 

Megye: ........................................................................................................................................ 

A felkészítő tanár(ok) neve: ........................................................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

 

Húzd alá, hogy mely programcsomaggal akarsz dolgozni IBM PC gépen, ha bejutsz a 2. fordulóba! 

 

Office2007 / Windows 

Office2010 / Windows 

OpenOffice.org 3.3.0 / Windows 

OpenOffice.org 3.3.0 /Linux 

LibreOffice 3.3.4 / Windows 

LibreOffice 3.3.4 / Linux 
 

Iskolai pontszám: 
 

1. feladat 2. feladat 3. feladat 4. feladat 5. feladat 6. feladat Összesen 

    
 

  

 

  ………………………………… 
 javító tanár 
 

Ezt az A/3-as borítólapot, valamint a kitöltött iskolai összesítő lap nyomtatott változatát aláírva és lepecsételve, 

zárt borítékban postára kell adnia az iskolának legkésőbb 2012. november 28-án (szerdán) az Oktatási Hiva-

tal címére (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.). A határidő betartását a postabélyegző igazolja. 

A továbbküldési ponthatárt elért versenymunkákat elektronikus úton kell továbbítania az iskolának az útmutató-

ban megadott módon. Az elektronikus továbbítás határideje: 2012. november 28. (szerda). A határidő betar-

tását az e-mail küldés dátuma igazolja.  

A határidő után továbbított versenymunkákat, illetve az OKTV jelentkezők között nem szereplő tanulók 

versenymunkáit a tantárgyi bizottságok nem bírálják el. 



Informatika I. kategória 

2012/2013 2/5 OKTV 1. forduló 

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. 

Nem minden részfeladatot írunk le a feladatszövegben, többet fel kell ismerni a mellékelt do-
kumentumok alapján! 

1. feladat: Rajzolás – Hirdető tábla készítése (24 pont) 

A Balaton_terkep.png1 segítségével készíts egy hirdető táblát (Balatoncamping 

néven), amely egy kempinget reklámoz! A kép 750x500 –as méretű, világossárga háttérrel. 

Ügyelj a következőkre: 

 A képen helyezz el vastag, leg-

alább 10 képpont vastagságú, 

folytonos, piros színű szegélyt, 

úgy hogy a kép mérete ne változ-

zon meg! 

 A Balaton színének RGB kódja: 

(68, 143, 112).  

 A „Balaton Camping” felirat 

Sans betűtípusú legyen! 

2. feladat: Rajzolás – Kemping térkép (16 pont) 

Az előző feladatban szereplő, „Balaton Camping”-nek kell elkészítened a sematikus tér-
képét, az alábbi minta alapján! A kép 800x500-as méretű, fehér háttérrel. 

A térképen látható bala-
toni partszakasz hullámos 
partvonalát szabad kézzel 
rajzold meg! A nádast alkotó 
nádat is magadnak kell meg-
rajzolnod! 

A térképen szereplő 
partvonalra helyezz el két 
stéget is, a mintán látható 
módon!  

Ügyelj a következőkre! 

 A térkép bal felső sar-

kába kis méretben 

(vékony fekete keret-

tel) az előző feladatban elkészített hirdető tábla „Balaton Camping” felirata látszik. Ha 

nem készítetted el ezt a feladatot, akkor formázatlan, fekete „Balaton Camping” szö-

veggel helyettesítsd a képet! 

 A térkép összes szövege Trebuchet MS Italic betűtípusú. 

3. feladat: Mondák, legendák és versek a Balatonról (68 pont) 

Készítsd el a balatoni mondákat tartalmazó dokumentumot (Mondák.doc) a mintának 
megfelelően!  
                                                 

1
 A kép a http://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton oldalról származik 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
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Az alsó és a felső margó 2,2; a bal és a jobboldali margó 2 cm-es legyen! 

4. feladat: Kis-Balaton (99 pont) 

Készítsd el a Kis-Balaton ismertetőjét tartalmazó dokumentumot a mintának megfelelően 
(A Kis-Balaton.doc)!  

A dokumentumban Garamond betűtípust használj! Az alsó és a felső margó 2cm-es le-
gyen! Figyelj rá, hogy a mintán vízjelet is találsz! Javítsd helyesre az alsó és felső indexeket! 
A német szövegek nyelvét németre, a latin szövegekét pedig latinra állítsd! 

5. feladat: Menetrend (63 pont) 

Készítsd el a kapott minta alapján a Balatoni hajójáratok menetrendjét tartalmazó doku-
mentumot (Menetrend.doc)! 

A dokumentumban használt betűtípus a Garamond legyen! 

6. feladat: Balaton-átúszás (130 pont) 

Idén július 7-én rendezték az immár hagyományos Balaton-átúszást, Révfülöp és Balaton-
boglár között. A 10.187 induló legnagyobb része sikeresen célba ért, az átlagos úszott idő 
2:41:23 óra volt. A mellékelt források között megtalálod a női és a férfi indulók közül a betű-
rendben első 60-60 versenyző adatait. Készítsd el a verseny munkafüzetet ennek felhasz-
nálásával! A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! A minták nem (feltétlenül) a 
helyes eredmények felhasználásával készültek. (Az idei versenyre vonatkozó összes adat a 
http://www.sarkany.hu/balatonatuszas/index.dw?mit=3 lapról származik.) 

A. Hozd létre a minta alapján a Versenyzők munkalap megadott helyén a mellékelt áb-
rának megfelelően a közös listát, tedd betűrendbe a versenyzők neve szerint, és ügyelj rá, hogy 
ez a rendezés a feladat megoldása során végig megmaradjon! 

 

B. Készítsd elő a minta alapján a Versenyzők munkalap itt megadott részét az alábbi 
ábrának megfelelően, majd oldd meg a következő feladatokat! 

http://www.sarkany.hu/balatonatuszas/index.dw?mit=3
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A megoldásnak minden esetben olyannak kell lennie, hogy ha bármelyik kiindulási adat 
megváltozna, akkor az eredmények is automatikusan a módosított adat alapján számított, ak-
tuális értéket mutassák! A megoldásod minden esetben többet ér, ha nem használsz segédcel-
lát, de a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel! 

C. A 125. sorban határozd meg egyetlen képlettel, hogy összesen hány Balaton-átúszással 
büszkélkedhetnek a listában szereplő magyar nők! A szükséges adatokat – az eredeti honlap-
nak megfelelően – a Hányszor nevű oszlop tartalmazza. 

D. A 126. sorban határozd meg egyetlen képlettel, hogy a listában szereplő versenyzők 
közül ki indult a legtöbb alkalommal a Balaton-átúszáson! A szükséges adatokat – az eredeti 
honlapnak megfelelően – a Hányszor nevű oszlop tartalmazza. 

E. A 127. sorban határozd meg egyetlen képlettel, hogy átlagosan milyen időt úsztak a lis-
tában szereplők közül azok a versenyzők, akik bekerültek az első 2000 helyezett közé! 

F. Fentebb láthattad, hogy az összes versenyzőre vonatkozóan mennyi volt az átlagos 
úszási idő. A 128. sorban határozd meg egyetlen képlettel, hogy a listában szereplő „legátla-
gosabb” idő, más szóval az egész verseny időátlagához legközelebb eső eredmény mennyivel 
tér el ettől (mennyi a különbség abszolút értéke)! 

G. A 129. sorban határozd meg egyetlen képlettel, hogy ki volt a listában szereplők közül 
a „legátlagosabb” úszó, más szóval kinek a nevéhez fűződik az előző kérdésben említett 
eredmény! 

H. A 130. sorban határozd meg egyetlen képlettel, hogy ki a listában szereplő hölgyek kö-
zül a legidősebb! 

I. Készítsd el a minta alapján a Diagram munkalapon azt a diagramot, amelyről nemek 
szerint leolvasható, hogy hányan születtek egy-egy évtizedben! 
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J. Észrevehetted, hogy a rajt előtti forgatagban néha hiba csúszik a regisztrációba: így ke-

rült például Abonyi-Tóth Barbara a férfiak honlapjára. Segítsd a szervezők munkáját, hogy 
legalább az ilyen nyilvánvaló tévedéseket kiszűrhessék! Ehhez mellékeljük a nevek.csv 
keresztnév-listát. Hozd létre ebből a Névtáblázat nevű munkalapot, amelynek első osz-
lopába a női, a másodikba pedig a férfi keresztnevek kerülnek! 

K. Bővítsd ki a Versenyzők munkalapot a H oszlopban a keresztnevekkel! Írj H2-be 
olyan függvényt, amelyet lemásolva, az összes versenyző esetében megadja a versenyző teljes 
nevének utolsó szavát, amely általában a (vagy az egyik) keresztneve! Olyan függvényre lesz 
szükség, amely az „Adathiány”-tól kezdve egészen „Ambrusné Dr Somogyi Kornélia”-ig 
mindenkire helyes eredményt ad! A megoldásod itt is többet ér, ha nem használsz segédcellát! 

 
L. A H oszlopban szereplő „keresztnév” és az előbb elkészített Névtáblázat munka-

lap alapján a versenyzők zömének megállapítható a neme. Ne feledkezz meg azokról a höl-
gyekről sem, akik a férjes nevüket pl. „Kiss Jánosné” formában használják!  

Mint a fenti ábráról is láthatod, azzal segítheted a hibák kiszűrését, ha mindazon verseny-
zőknek a nevét és nemét pirossal jeleníted meg, akiknél az eredetileg feltüntetett és a „ke-
resztneve” alapján feltételezett neme között eltérés tapasztalható. Ezzel elérheted, hogy a 
szervezőknek valóban csak azt a néhány versenyzőt kell ellenőrizni, akit a táblázat automati-
kusan jelez. A megoldásodnak olyannak kell lennie, hogy ha egy esetleges adatmódosítás mi-
att egy adat színe is megváltozna, akkor ez automatikusan történjék! A megoldásod itt is töb-
bet ér, ha nem használsz segédcellát! 


