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Oktatási  Hivata l   

 

A 2012/2013 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 – 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! 

Értékelés: (a 2 fekete sátor kivételével minden vonalszín olyannak látszik, mint a piros külső 
szegély, de a feketétől különböző más árnyalat is elfogadható) 

A. A kép 750x500-as méretű, sárga háttérrel 1 pont 

B. A képnek van piros szegélye; a szegély legalább 10px vastagságú 1+1 pont 

C. A képen három sátor látható; az elöl lévő, feketétől eltérő színű vagy árnyalatú, kitakarja a 
hátul lévőket 1+1 pont 

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

http://hu.wikipedia.org/wiki/Balaton
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D. Mindhárom sátornak van külön, a mintának megfelelő csúcsa (nem csak két háromszög 
összeillesztéséből áll elő); van sátorrúd, ami egy vonalba esik a sátorcsúccsal  1+1 pont 

E. Megfelelő helyen, egymás alatt látható a „Balaton” és a „Camping” felirat, feketétől eltérő 
színű vagy árnyalatú és a mintán egyező betűtípussal (Sans) 1 pont 

F. A „Balaton” feliratból jobbra 4 db párhuzamos, feketétől eltérő színű vagy árnyalatú vonal 
húzódik a kép széléig; a vonalak egyező vastagságúak, nem lógnak túl az n betűn; a vona-
lak között egyenlő távolság van 
 1+1+1 pont 

G. A „Camping” feliratból balra 5 db párhuzamos, feketétől eltérő színű vagy árnyalatú vonal 
húzódik a kép széléig; a vonalak egyező vastagságúak, nem lógnak túl a C betűn; a vonalak 
között egyenlő távolság van 
 1+1+1 pont 

H. A Balaton képe megfelelő színnel, megfelelő helyen el van helyezve; a Balatonban a vá-

rosnevek nem látszanak; a partvonal változatlan; a forrásfájlból  nem látszanak visszama-

radt kivágás nyomok  1+2+2+2 pont 

I. A kép jobb alsó sarkában legalább egy feketétől eltérő színű vagy árnyalatú piktogramot 
elhelyezett, megfelelő méretben 
 1 pont 

J. Mindhárom feketétől eltérő színű vagy árnyalatú piktogramot elhelyezte, megfelelő méret-
ben; közel egyenlő távolságra vannak egymástól és van hely a szimbólumok és a kép szélei 
között 1+1 pont 

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. 

Értékelés: 

A. A kép 800x500-as méretű, fehér háttérrel 1 pont 

B. Látható az összes felirat, Trebuchet MS Italic betűtípussal vannak szedve  1 pont 

C. A „Balaton” felirat betűi ritkítottak 1 pont 
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D. A „Lakókocsi parcellák” és a „Mobilházak” feliratai vízszintesen egy vonalban  
vannak; a „Vizesblokk” felirat jobbra forgatott. 1+1 pont 

E. A bal felső sarokban fekete szegéllyel, kis méretben látható a kért kép 1 pont 

F. Legalább három téglalap megfelelő feketétől eltérő színű vagy árnyalatú; a téglalapok kö-
zött van térköz, viszont a kép széle és a téglalapok köztük nincs rés 1 pont 

G. A képen látható megfelelő helyen két stég, és legalább 8 db nád 2 pont 

H. Egy-egy nádnak van két levele és buzogánya; a nádszálak felváltva egyszer lent, egyszer 

fent helyezkednek el (legalább 8 nád elhelyezése kell); bal oldalt 8 db, jobb oldalt 12 db 

ilyen nád látható (a mintának megfelelő elhelyezéssel) 1+1+2 pont 

I. A térképen jelölt balatoni partszakasz felül hullámos 1 pont 

J. A téglalapok színe, a tó háttérszíne és a szövegek színe olyan, hogy fekete-fehér nyomta-
tásban is látszik (világos téglalapban sötét betűk, illetve fordítva) 2 pont 

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

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

Az alsó és a felső margó 2,2; a bal és a jobboldali margó 2 cm-es legyen! 

Értékelés:  

A. A dokumentum kéthasábos (annak látszik); elválasztó vonallal; a mintának megfelelően 4 
oldalas; az alsó és a felső margó 2,2; a bal és a jobboldali margó 2 cm-es 1+1+4+1+1 pont 
(a 4 pont bontása: mintának megfelelő oldalanként 1-1 pont) 

B. A cím jó: az első hasábban középen; vastagon szedve; térközzel; legnagyobb betűmérettel; 
kicsit nagyobb sorközzel 1+1+1+1+1 pont 

C. Az alcímek jók: közepes betűméret; vastagon szedett; kicsit nagyobb sorközzel; térközzel 
  1+1+1+1 pont 

D. A lapszegély szalagja élőfejben és élőlábban is jó; az élőlábban jó a lapsorszámozás; jó he-
lyen van; a páros oldalak élőfej szövege jó; jó helyen van; a páratlan oldalak élőfej szövege 
jó; jó helyen van 1+1+2+1+2+1+2 pont 

E. A normál szöveg 12 pontos sorkizárt Times New Roman stílusú; térközzel; elválasztással 
  1+1+1 pont 

F. A párbeszédeket – jel vezeti be; minden másban megfelelnek a normál bekezdéseknek; a - 
jelek helyett mindenhol – van 1+1+1 pont 

G. Az első oldalon szerepel Szigeti Jenő ajánlása; jó helyen; jó szegélyezéssel; az elválasztó 
vonalat jól takarva (nem ér össze vele); dőlt; kék háttér; jó térköz 1+2+1+2+1+1+1 pont 

H. A mondák belsejében összesen 5 kép; a megfelelő helyen; teljes hasábszélességben; jó tér-
közzel  3+3+3+3 pont 
(2-2 pont, ha 3 vagy 4 képre jó; 1-1 pont, ha 1 vagy 2 képre jó) 

I. A mondák között van elválasztó vízszintes vonal; a mintának megfelelő stílusú 1+2 pont 

J. A vers sorok a normál szövegnél nagyobb sorközűek; kisebb térközűek 1+1 pont 

K. A 3 vers végén szerepel 1-1 kép; teljes hasábszélességben; térközzel 2+2+2 pont 
(1-1 pont, ha 1 vagy 2 képre jó) 

L. A dokumentum végén van panorámakép; teljes lapszélességben; hozzáér az elválasztó vo-
nalhoz  1+1+1 pont 
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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! 

Értékelés: 

A. A cím jó: középen; jó betűtípussal; jó térközzel 1+1+1 pont 

B. Az alcímek jók: betűméret; térköz 1+1 pont 

C. A normál szöveg jó: sorkizárt; első sor behúzással; térköz; elválasztás 1+1+1+1 pont 

D. Az alsó és a felső margó 2 cm-es; van vízjel; jó kép a vízjelben; minden betű Garamond; a 
mintának megfelelően 5 oldalas 1+2+1+1+5 pont 
(az 5 pont bontása: 1-1 pont helyes oldalanként) 

E. Az élőlábban van sorszámozás; jó szegélyezéssel; az élőfejben (az első oldal kivételével) 
van szöveg; jó szegélyezéssel 1+1+1+1 pont 

F. Az első oldal jobb felső sarkában nagyméretű logó (a mintának megfelelően); a páros olda-
lak bal felső sarkában kisméretű logó; a páratlan oldalak jobb felső sarkában kisméretű lo-
gó; egyik sem takarja a szöveget 1+1+1+3 pont 
(a 3 pont bontása: logónként 1-1 pont) 

G. Az első és második oldalon van 4 kép; jó helyen; jó szegélyezéssel 3+3+3 pont 
(2-2 pont, ha 2 vagy 3 képre jó; 1-1 pont, ha 1 képre jó) 

H. A felső indexek mindenhol jók (m
3
; km

2
); az alsó indexek mindenhol jók (a 4. oldali táblá-

zatnál)  1+1+1 pont 

I. A német szövegek (az első oldalon) német nyelvűek, a latin szövegek (az első és a negye-
dik oldalon) latin nyelvűek; a latin szövegek a 4. oldalon dőltek 1+1+1 pont 

J. A harmadik oldalon felsorolásjelként a Balaton sematikus képe szerepel; a felsorolás jó stí-
lusú  2+1 pont 

K. A műszaki adatokat tartalmazó táblázat jó tartalmú; az adatok cellákra tagolása jó; a cella-
méretek megfelelnek a mintának; a kép jó helyen van; a szegélyezés jó; a térköz az adatok 
előtt és mögött jó; az első oszlop balra igazítva; a két fejlécsor középre igazítva; a számok 
jobbra igazítva 1+1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

L. A negyedik oldal táblázata jó tartalmú; jó szegélyezésű; kék hátterű; az első cellában van 
belső táblázat; jó szegélyezéssel; sötétebb kék hátterű; a bekezdések nem érnek össze a 
szegélyekkel (pl. van előttük és mögöttük is térköz); a táblázatban nincs behúzás; a megfe-
lelő szavak nagybetűsek; a koordinátáknál jó a fok és perc 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

M. Az ötödik oldal táblázata jó tagolású; jó szegélyezésű; fejlécsorok középre igazítottak; kék 
hátterű; első oszlop balra; az adatok jobbra igazítottak; jelmagyarázat középen; a t o n n a  
szó ritkítva; a cellák igazítása függőlegesen középre (legalább annyi, amennyi a mintán lát-
szik)  1+1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

N. Van a táblázat alapján diagram; jó helyen; jó a háttérszíne; a baloldali és az alsó szöveg jó; 
a jobboldali jelmagyarázat jó; a diagram számskálája jó; a vízszintes betűskála jó; az osz-
lopdiagram típus jó; a színek jók; az oszlopokon van számérték; jó színben és méretben   
  1+1+2+2+1+2+2+2+1+1+1 pont 

O. Van kettő végjegyzet; jó formátumban; jó betűmérettel 1+1+1 pont 

P. A végjegyzet elválasztó a Balaton sematikus képe; halványítva 2+2 pont 
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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! 

Értékelés: 

A. Minden karakter Garamond típusú; fekvő tájolású, 1 oldalas dokumentum 1+1+1 pont 

B. A cím a legnagyobb betűméretű; középre igazított, jó térközzel 1+1+1 pont 

C. Az érvényesség szerepel; az egyik része jobb margóhoz igazított; térköz választja el a táb-
lázattól 1+1+1 pont 

D. A két táblázat jó tagolású; a mintának megfelelő; jól szegélyezett; az adatok és a szegélyek 
között van térköz; a megfelelő cellák kékes háttérszínűek; az első táblázatban az érkezés és 
indulás betűjele is ketté van választva (vonallal) 2+2+2+2+2+2 pont 
(táblázatonként 1-1 pont) 

E. A táblázat fejlécsorok második betűmérettel (a címsornál kisebb, a többinél nagyobb); kö-
zépre igazítottak; az állomásnevek a középső oszlopban vastagon szedettek; vízszintesen 
középre igazítottak; függőlegesen középre igazítottak 2+2+2+2+2 pont 
(táblázatonként 1-1 pont) 

F. A táblázatok második sora tartalma jó; formátuma jó (1 soros, középre igazított); a szüksé-
ges helyeken van kerékpárjel; a szükséges helyeken van megfelelő piros jel 2+2+2+2 pont 
(táblázatonként 1-1 pont) 

G. Jó helyen van a két függőlegesen lefelé mutató fekete nyíl; jó helyen van a két függőlege-
sen felfelé mutató nyíl 2+2 pont 
(táblázatonként 1-1 pont) 

H. Vannak jobbra lefelé mutató piros nyilak; jó helyen és formában; vannak jobbra felfelé mu-
tató piros nyilak; jó helyen és formában 2+2+2+2 pont 

I. Jók a szám-adatok; jó helyen; jó formátumban (a 9:30 is jó helyen) 2+2+2 pont 
(táblázatonként 1-1 pont) 

J. A táblázatok alatt a jelmagyarázat középen; jó térközzel 2+2 pont 
(táblázatonként 1-1 pont) 

K. Jó a lap alján levő jelmagyarázat; jó térközzel 1+1 pont 

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! 

http://www.sarkany.hu/balatonatuszas/index.dw?mit=3
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B. Készítsd elő a minta alapján a Versenyzők munkalap itt megadott részét az alábbi 
ábrának 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, 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. 
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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! 

 

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! 
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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! 

Értékelés: 

A. A verseny munkafüzet, abban a Versenyzők munkalap megvan; 
pontosan a négy megadott fájl adatait tartalmazza; 
adattípusok >3 mezőben megfelelnek; 
adattípusok mindenütt megfelelnek; 
rendezés rendben; 
fejlécformátum (mintázat, karakterek, sortörés, igazítás) >3 helyen helyes; 
fejlécformátum (mintázat, karakterek, sortörés, igazítás) mindenütt helyes; 
külső és belső szegély formátuma mindenütt helyes; 
A1:G121: tartalom, formátum, olvashatóság rendben  1+1+1+1+1+1+1+1+2 pont 

B. A Versenyzők munkalap A125:G130 részén 
>6 cella formátuma (sortörés, igazítás, egyesítés) rendben; 
minden cella formátuma (sortörés, igazítás, egyesítés) rendben 1+1 pont 

C. Pl. SZUMHATÖBB()-nél egyik feltételre figyel; 
helyesen állítja be; 
mindkét feltételre figyel; 
helyesen állítja be; 
teljes függvény rendben; 
érdemi megoldás van és nem használt segédcellát 1+1+1+1+2+2 pont 
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D. Pl. INDEX(HOL.VAN(MAX()))-nál maximum értéke rendben; 
maximum helye rendben; 
úszó neve rendben; 
teljes függvény rendben; 
érdemi megoldás van és nem használt segédcellát 1+2+1+1+2 pont 

E. Pl. ÁTLAGHA()-nál feltétel rendben (<= is!); 
teljes függvény rendben; 
érdemi megoldás van és nem használt segédcellát 2+1+2 pont 

F. A versenyátlaghoz viszonyítás rendben; 
mindkét irányú eltérésre figyel; 
az összes versenyzőre figyel; 
minimális érték meghatározása rendben; 
érdemi megoldás van és nem használt segédcellát 2+1+2+2+4 pont 

G. Pl. INDEX(HOL.VAN())-nál mindkét irányú eltérésre figyel; 
az összes versenyzőre figyel; 
átlagnál kisebbre vagy nagyobbra keresés közül az egyik helyes; 
átlagnál kisebbre vagy nagyobbra keresés közül mindkettő helyes; 
hibafigyelés rendben (csak az egyik jó); 
érdemi megoldás van és nem használt segédcellát 1+1+3+1+2+3 pont 

H. Kritériumtábla nőkre vonatkozó feltétele rendben; 
pl. AB.MIN() számítása a születési időre rendben; 
kritériumtábla nőkre és minimális születési időre rendben; 
pl. AB.MEZŐ() személyre rendben; 
minden rendben; 
érdemi megoldás van és nem használt segédcellát 1+3+2+3+1+4 pont 

I1. Egy „szélső” kategóriánál (az 1950 előtt vagy a 2000-ben és azután születettek) 
a nő- vagy férfilétszám feltétele rendben;  
egy szélső kategória nő- és férfilétszám feltétele rendben;  
egy szélső kategória nő- vagy férfilétszám értéke rendben; 
egy szélső kategória nő- és férfilétszám értéke rendben; 
mindkét szélső kategória nő- és férfilétszám értéke rendben; 
érdemi megoldás van, és sehol nem használt segédcellát  2+1+2+1+2+1 pont 

I2. Egy „nem szélső” kategóriánál (középső 5 sor) 
a nő- vagy férfilétszám feltétele rendben;  
egy nem szélső kategória nő- és férfilétszám feltétele rendben;  
egy nem szélső kategória nő- vagy férfilétszám értéke rendben; 
egy nem szélső kategória nő- és férfilétszám értéke rendben; 
az összes nem szélső kategória nő- és férfilétszám értéke rendben; 
érdemi megoldás van, és sehol nem használt segédcellát  3+1+2+1+2+2 pont 

I3. Minden kategória (I1. és I2. is) nő- és férfilétszámra is rendben; 
Diagram van, adatsorok jók, típus jó; 
oszlopok formátuma (szín, szegély) rendben; 
rajzterület, diagramterület rendben; 
feliratok (cím, tengelyek, kategóriák, értékek) rendben 1+1+2+2+2 pont 

J. Névtáblázat nevű munkalap van, adatok rendben 2 pont 

K. H2-ben a képlet egytagú névre (pl. Adathiány) jó; 
kéttagú névre (pl. Abaházi Dorina) jó; 
háromtagú névre (pl. Ábrahámné Csákányi Ildikó) jó; 
négytagú névre (pl. Ambrusné Dr Somogyi Kornélia) jó; 
1-4-ig az összesre jó; 
a teljes H oszlopra másolva jó; 
eddig 50%-nál több pontot kapott,  
és sehol nem használt segédcellát; 2+2+2+2+2+2+4 pont 
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L. Feltételes formázás A2-ben a feltétel „né”-re (pl. Bagó Gáborné) jó; 
A2-ben a feltétel a többi nőre jó; 
A2-ben a feltétel férfiakra jó; 
teljes A oszlopra jó; 
teljes B oszlopra jó; 
teljes A és B oszlopban a formátum is jó; 
minden feltételes formázás jó; 
eddig 50%-nál több pontot kapott,  
és sehol nem használt segédcellát 2+2+2+2+2+1+2+3 pont 

Összpontszám: 400 pont, beküldési határ: 180 pont 


