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Oktatási  Hivata l   

 

A 2012/2013 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második fordulójának megoldása 

 

informatika I. (alkalmazói) kategória 
 

Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes értékelés érdekében szigorú-
an az alábbi útmutató szerint pontozzák, a megadott részpontszámokat ne bontsák tovább! Vagyis 
ha egy részmegoldásra pl. 1 pontot javasolunk, akkor arra vagy 0, vagy 1 pont adható. (Az útmuta-
tótól eltérő megoldások is lehetnek jók.) A fájlnév kiegészítők szoftverfüggőek lehetnek, az adott 
szoftverben alapértelmezettet kell használni! Az osztott pontszámoknál a szövegben levő pontosvesz-
sző az elválasztó jel. 

Ha egy versenyző megoldása az értékelési útmutatóban pontozott megoldástól eltér, akkor az itt 
leírt arányok figyelembevételével kell pontozni a versenyző helyes megoldásának részleteit! 

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4, a margók egységesen 
2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Times New Roman. Az egyes feladatokhoz szüksé-
ges nyersanyagot megkapod egy külön mappában. 

Figyelem: a színek nyomtatásban nem látszanak, csak a mellékelt PDF dokumentumban figyelhetők 
meg! 

1. feladat: Olimpiai menetrend (30 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható olimpiai menetrendet (menetrend.doc) a londoni 
olimpia kajak-kenu versenyeiről! 

Értékelés:  

A. Címsor középre igazítva; legnagyobb betűkkel; kék színű; térközzel 1+1+1+1 pont 

B. Van oldalszegély; kék színű 1+1 pont 

C. Van lábjegyzet (~szerűség); jó tartalmú; jó színes téglalapok; jó elválasztó sor 1+1+1+1 pont 

D. Táblázat fejsor jó; baloldali oszlop tartalma jó; jobboldali oszlop taralma jó; alsó sor tartalma jó; 
első és utolsó sor vastag; középre igazított; utolsó oszlop jobbra igazított 1+2+2+1+1+1+1 pont 

E. A táblázatban a döntők száma jó; jó helyen; jó háttérrel 1+2+3 pont 

F. A táblázatban a versenynapok háttere jó helyen kék; a nyitóünnepség jó; a záróünnepség jó 
  3+1+1 pont 

2. feladat: Kajak-kenu (70 pont) 

Készítsd el a londoni olimpiai kajak-kenu versenyeiről szóló 3 oldalas dokumentumot (kajak-
kenu.doc) a mellékelt mintának megfelelően! 

Értékelés: 

A. Címsor középre igazítva; legnagyobb betűkkel; kék színű; térközzel 1+1+1+1 pont 

B. Alcímek közepes betűmérettel; kék színűek; térközzel 1+1+1 pont 

C. Normál szöveg behúzással; térközzel; sorkizárt; elválasztással 1+1+1+1 pont 

D. Élőlábban minden oldalon oldalszám; élőfej az első oldal kivételével van; balra a logó; jobbra a 
logó tükörképe; mindkettő jó helyen; van 2 lábjegyzet 1+1+1+2+1+1 pont 
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E. Első oldal jobb felső táblázata (~szövegdoboza) jó helyen; jó formátumú címsorral; logó jó he-
lyen; fekete szöveg jó formátumú; kék szöveg jó formátumú; az alcím (Versenyszámok) jó for-
mátumú; a versenyszámok táblázata jó formátumú 1+1+1+1+1+1+1 pont 

F. Van versenynaptár az első oldalon; jó szegélyezéssel; jó tartalommal; az első oszlop kivételével 
középre igazított; jó helyen a D betűk; jó háttérrel; jó helyen az E/L betűk; kettéosztott cellában; 
jó háttérrel  1+1+1+1+2+2+2+2+2 pont 

G. Van magyarázó sor; jó formátumban; a három betű (E,L,D) jó háttérrel 1+1+1 pont 

H. Van érmesek táblázata; jó a szegélyezése; a szöveg és a szegélyek között van térköz; jó a két fej-
sora (összevont cella, vastagon, középen); az első oszlop kivételével minden középre igazított 
  1+1+1+1+1 pont 

I. Az érmek sora vastagon szedett; a háttérszín a megfelelő érem színe; a megfelelő érem képe sze-
repel az érem neve előtt 1+1+1 pont 

J. Jó az érmesek megadása; jó az országok megadása; a rendező mindenhol kék hátterű; Magyaror-
szág mindenhol zöld hátterű; a versenyzők neve és az ország neve között van térköz 
  3+2+1+1+1 pont 

K. Van éremtáblázat; jó szegélyezésű; jó tagolású fejsor; cím jó formátumú; olimpiai ötkarika jó 
méretben a második cellában; érmek sora jó 1+1+1+1 pont 
(ha a H rész 0 pontos, akkor az utolsó 1 pont a H szerinti bontásban lehet 3 pontos) 

L. Jó sorszámozás; utolsó három sornak a közös sorszáma jó helyen; az ország nevek előtt a megfe-
lelő zászlók szerepelnek; érmek száma szerepel; a maximumok vastagon; az összesen oszlop 
tartalma is jó; a rendező és Magyarország jó háttérszínű 1+1+2+1+1+1+1 pont 

3. feladat: Versenynaptár (120 pont) 

A versenynaptar.txt szövegfájl
1
 az olimpia minden napján felsorolja az aznapi ver-

senyszámokat és azok helyszínét. Ha az adott sportághoz aznap éremosztási ünnepség is tartozik, 
akkor ezek számát is feltünteti. Például: július 28-án, szombaton a sportlövészet helyszíne a The 
Royal Artillery Barracks, és két éremátadási ceremónia is lesz, míg a Wembley Arenaban sorra ke-
rülő tollaslabda versenyen aznap még nem osztanak érmet. 

A. Hozd létre a versenynaptar.txt szövegfájl adataiból a London munkafüzetet, és 
abban az ábrán látható mintának megfelelően az Időpontok nevű munkalapot! Ügyelj arra, 
hogy a táblázatban csak a dátumok és az egyes sportágak adatai szerepeljenek! 

B. Szúrj be a táblázat elé egy üres oszlopot, és írj be A2-be egy olyan képletet, amelyet majd a 
teljes A oszlopra lemásolva minden sportesemény előtt a hozzá tartozó dátumot jeleníti meg, a B 
oszlopban szereplő dátumok melletti cellát pedig üresen hagyja! Formázd a táblázatot a mintának 
megfelelően! Érd el, hogy a legelső sor a táblázat görgetése közben is látható maradjon! 

C. Az előző feladat megoldásával elértük, hogy a B oszlopban szereplő időpontok lényegében 
feleslegessé váltak. Fejezd ki ezt azzal is, hogy B1-ben a „(dátum)” részt csak halványszürke színnel 
jelenítsd meg, a B2-től kezdődő cellákban pedig egyetlen, közös szabállyal érd el, hogy a dátumok 
ugyanígy halványuljanak el (a sportágnevek formátumának változatlanul hagyása mellett)! 

D. Készítsd el az eddigi adatokra támaszkodva minta szerint a Versenynaptár nevű tarto-
mányt! Az F oszlopban az események, az 1. sorban pedig a versenynapok szerepelnek. A kereszte-
ződésekben található (nagyjából) négyzet alakú cellák legyenek halványzöld színűek, ha azon a na-
pon az adott sportágból volt verseny (, ellenkező esetben maradjon meg az eredeti kinézete), ha pe-
dig aznap abból a sportágból éremosztás is volt, akkor (és értelemszerűen csak akkor!) tüntesd fel az 
éremosztások számát is a minta szerinti formában! A megoldáshoz ne használj segédcellákat! A tar-
tománytól jobbra eső, felesleges oszlopok ne is látszódjanak! 

Értékelés: 

                                                 
1
 Adataink a http://2012-londoni-olimpia.info lapról származnak 

http://2012-londoni-olimpia.info/
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FIGYELEM! Az áttekinthetőség érdekében az A, B, C, D feladatok értékelését részekre bontottuk; 
kérjük, hogy a megoldások teljes körű pontozása érdekében az összes részt tekintsék át! 

A1. Van London munkafüzet, abban Időpontok nevű munkalap; 
üres sorok nem szerepelnek; 
„vonalas” sorok nem szerepelnek; 
szóközzel kezdődő sorok nem szerepelnek; 
időponttal kezdődő sorok nem szerepelnek 1+1+1+2+1 pont 

A2. Az Időpontok nevű munkalapon „A csoport” kezdetű sorok nem szerepelnek; 
„B csoport” kezdetű sorok nem szerepelnek; 
„női…” kezdetű sorok nem szerepelnek; 
„nők” kezdetű sorok nem szerepelnek; 
„férfi…” kezdetű sorok nem szerepelnek; 
„férfiak” kezdetű sorok nem szerepelnek 1+1+1+1+1+1 pont 

A3. Az egész táblázatban pontosan a szükséges sorok szerepelnek; 
a sorrendjük is rendben 2+2 pont 

A4. Oszlopokra bontás a Sportág (dátum) oszlopban 
(az esetleges határoló szóközöktől megtisztított alak itt még nem elvárás): 
legalább 50%-ban a (teljes) dátum (és csak az); 
mindenütt a (teljes) dátum (és csak az); 
legalább 50%-ban az esemény ill. a sportág (teljes); 
mindenütt az esemény ill. a sportág (teljes); 
a Sportág (dátum) oszlop mindenütt rendben 1+1+1+1+1 pont 

A5. Oszlopokra bontás a Helyszín oszlopban: 
Dátum mellett a helyszín legalább 50%-ban üres;  
Dátum mellett a helyszín mindenütt üres;  
Sportesemény mellett a helyszín legalább 1 helyen helyes, zárójelmentes érték;  
Sportesemény mellett legalább 50%-ban helyes érték;  
Sportesemény mellett mindenütt helyes érték;  
Sportesemény mellett legalább 50%-ban zárójelektől mentes; 
Sportesemény mellett mindenütt zárójelektől mentes; 
az egész oszlopban mindenütt jó és zárójelmentes 1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

A6. Oszlopokra bontás az Éremosztás oszlopban: 
a darabszámok értéke legalább 50%-ban rendben; 
legalább 50%-ban numerikus érték; 
az Éremosztás oszlopban a darabszámok mindenütt rendben; 
mindenütt numerikus érték; 
mindezek az egész oszlopra teljesülnek 1+1+1+1+1 pont 

A7. A teljes táblázat tartalmában mindenben megfelel az elvárásnak 
(a formátum értékelése B4.-ben) 2 pont 

B1. A képlet A2-ben helyesen működik; 
a képlet egy júliusi dátumtól balra jó; 
a képlet minden júliusi dátumtól balra jó; 
a képlet egy augusztusi dátumtól balra jó; 
a képlet minden augusztusi dátumtól balra jó; 
a képlet minden dátumtól balra jó 1+1+1+1+1+1pont 

B2. A képlet egy adott versenynap első eseményére jó; 
a képlet minden versenynap első eseményére jó; 
a képlet egy adott versenynap többi eseményére jó; 
a képlet minden versenynap többi eseményére jó; 
a képlet minden versenynap összes eseményére jó 1+1+1+1+1 pont 

B3. Az A oszlopban minden képlet minden sorban jó; 
valóban egyetlen képlet másolásával oldotta meg 2+2 pont 
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B4. A fejléc szegélyezése rendben; 
a fejléc igazítása rendben; 
az adatterület szegélyezése (külső/belső) rendben; 
az adatterület igazítása mindenütt rendben; 
ablaktábla rögzítése rendben 1+1+1+1+1 pont 

MEGJEGYZÉS: a fenti pontok természetesen abban az esetben is járnak, ha a D. feladat megoldása 
miatt a fejléc sorának magassága megváltozik!  

C. B1 „kézi” színezése rendben; 
B2-től a feltételes formázás egy júliusi dátumra rendben; 
B2-től a feltételes formázás minden júliusi dátumra rendben; 
B2-től a feltételes formázás egy augusztusi dátumra rendben; 
B2-től a feltételes formázás minden augusztusi dátumra rendben; 
B2-től a feltételes formázás a sportágneveket változatlanul hagyja; 
B2-től a feltételes formázás mindenütt rendben; 
B2-től valóban egyetlen, közös szabállyal formázva 1+1+1+1+1+1+1+2 pont 

D1. Versenynaptár nevű tartomány van, a megadott helyen; 
az F oszlopban az események mind szerepelnek; 
jó sorrendben (megnyitó, versenyszámok betűrendben, záróünnepség); 
az 1. sorban a versenynapok rendben; 
jó sorrendben (NEM augusztus 1., 10., 11., 12., 2., 3. …); 
a G2-vel kezdődő blokkban a cellák (nagyjából) négyzet alakúak; 
a felesleges oszlopok rejtve 1+1+1+1+1+1+1 pont 

D2. A G2 (vagy bármely G2:W39-beli cella) feltételes formázásához használt képlet figyel a sport-
ágakra; 
figyel a versenynapra; 
a sportágak a B és az F oszlopban összehasonlíthatóak (pl. sehol sincsenek határoló szóközök); 
helyesen figyel a sportágakra; 
helyesen figyel a versenynapra; 
mindkettőre helyesen figyel; 
G2-re helyes feltételt ad; 
a feltételes formázás képlete G2-re teljesen rendben 1+1+2+1+1+1+1+1 pont 

D3. A G2-ben (ill. az előző részben vizsgált G2:W39-beli cellában) használt képlet versenynapokra 
vonatkozó feltétele helyes (oszlopra relatív, 1. sorra abszolút) hivatkozást tartalmaz; 
ugyanezen képlet sportágakra vonatkozó feltétele helyes (sorra relatív, F oszlopra abszolút) hi-
vatkozást tartalmaz 2+2 pont 

D4. A feltételes formázás képlete a teljes G2:W39-re jó; 
a formátum a teljes G2:W39-re rendben; 
a formázáshoz sehol nem használt segédcellát 3+1+2 pont 

D5. Egy cellában (pl. G2) az éremosztások számának meghatározásakor használt képlet figyel a 
sportágakra; 
figyel a versenynapra; 
helyesen figyel a sportágakra; 
helyesen figyel a versenynapra; 
mindkettőre helyesen figyel; 
az éremosztások eredménye helyes 1+1+1+1+1+3 pont 

D6. G2-re 0 érem esetén üres cellát ad; 
G2-re >0 érem esetén helyes számértéket ad 
(a formátumot alább, a D8. részben értékeljük) 2+1 pont 

D7. A G2-ben (ill. az előző részben vizsgált G2:W39-beli cellában) használt képlet versenynapokra 
vonatkozó feltétele 
helyes (oszlopra relatív, 1. sorra abszolút) hivatkozást tartalmaz; 
ugyanezen képlet sportágakra vonatkozó feltétele helyes (sorra relatív, F oszlopra abszolút) hi-
vatkozást tartalmaz; 
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az éremosztások eredménye a teljes G2:W39-re helyes (a formátumot alább, a D8. részben érté-
keljük); 
a számításhoz sehol nem használt segédcellát 2+2+2+3 pont 

D8. A kijelzett „szám” szimbóluma egy cellában, egy értékre (pl. 1 érem esetén) rendben; 
a kijelzett „szám” szimbóluma minden cellában, minden értékre rendben;  
a kijelzett „szám” szimbólumának betűtípusa rendben; 
a kijelzett „szám” színe minden cellában, minden értékre rendben; 
a kijelzett „szám” igazítása minden cellában, minden értékre rendben; 
a kijelzett „szám” formátuma minden értékre mindenütt rendben 2+2+1+1+1+2 pont 

4. feladat: Olimpiai helyezések adatbázisa (50 pont) 

Az adatbázisunkban a 2012. évi olimpiai játékokon induló sportolók adatait és versenyszámon-
kénti helyezését lehet eltárolni. Jelenleg az adatbázisban csak a magyar indulók (ország kódjuk 
„HUN”) helyezéseit találjuk meg, de bármikor bővíthető a tartalom. 

Figyelem! A megoldásod során – ahol az lényeges lehet – nem használhatod ki, hogy más or-
szágbeli indulók adatai még nincsenek bemásolva az adatbázisban! Gondoskodj arról, hogy az elő-
állított eredmények (lekérdezés, jelentés vagy űrlap) feliratában értelmes magyar szavak legyenek és 
csak az igényelt információk jelenjenek meg, mégpedig a kért sorrendben! 

A megtervezett adatmodell részletes leírását az „adat-ab-2012-london-modell.pdf” 
fájlban találod. 

Az adatbázist az „adat-ab-2012-london.mdb” fájl tartalmazza. Az adatok forrása
2
 a 

magyar Wikipédia (2012.12.28.). 

Ha valamely feladathoz segéd lekérdezést írsz akkor a neve „X_segéd” legyen! 

A. Az olimpiai adatbázis tábláiban az elsődleges kulcsok már be vannak állítva. Az adatmodell 
alapján állítsd be a táblákban a mezőszintű megszorításokat és a táblák közötti kapcsolatokat is! Jó 
tanácsok:  

 Ahol érvényességi szabályt adsz meg, ott ne feledkezz meg értelmes hibaüzenet megadásáról 
sem!  

 A kapcsolatok beállításánál gondoskodj arról, hogy azok egy későbbi adatbevitelnél ellenőr-
zésre is kerüljenek (hivatkozási integritás, másként idegen kulcs megszorítás)! 

B. Készíts lekérdezést (B) az összes induló közül azokról, akikre a következők teljesülnek: 

 a születési dátumuk és a születési helyük közül legalább az egyik fel van gépelve;  

 a nevük tartalmazza az „sz” szöveget! 

A lekérdezésben megjelenítendő mezők, sorrendben: az induló neve, kódja, születési dátuma és 
születési helye. A lista az induló neve szerint legyen rendezett! 

C. Készíts lekérdezést (C) a magyar indulók számáról, sportáganként! A táblázatban először a sport-
ág neve, majd a létszám jelenjen meg! A lista legyen sportágak szerint névsorban! 

D. Készíts jelentést (D) a magyar indulók adataiból! A jelentésben sportáganként látszódjék az indu-
ló neve, versenyszáma, helyezése és a helyezés megjegyzése! A sportágon belül az induló neve, az-
után a versenyszáma szerint legyen rendezett a lista! Az elkészült jelentésről készíts PDF formátu-
mú fájlt „D.pdf” néven!  

E. Készíts lekérdezést (E) a magyar érmesekről! A megjelenítendő adatok, sorrendben: helyezés, 
versenyző neve, sportág neve, versenyszám neve. A lista legyen rendezett: helyezés, sportág neve, 

                                                 
2
 Források: 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_a_2012._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%

A9kokon 

http://hu.wikipedia.org/wiki/A_2012._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpia_magyarorsz%C3%A1gi_r%C3%A9sztvev%

C5%91inek_list%C3%A1ja  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_a_2012._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_a_2012._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpiai_j%C3%A1t%C3%A9kokon
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_2012._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpia_magyarorsz%C3%A1gi_r%C3%A9sztvev%C5%91inek_list%C3%A1ja
http://hu.wikipedia.org/wiki/A_2012._%C3%A9vi_ny%C3%A1ri_olimpia_magyarorsz%C3%A1gi_r%C3%A9sztvev%C5%91inek_list%C3%A1ja
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versenyszám neve és végül a versenyző neve szerint! Oldd meg, hogy az „Érem” oszlopban az „1”, 
„2” és „3” helyezésértékek helyett az „Arany”, „Ezüst” és „Bronz” szöveg látszódjék, de a tervezett 
rendezettség ne romoljon el!  

F. Készíts lekérdezéssel (F) egy táblázatot, ami megmutatja a magyar indulók érmeinek számát 
sportáganként és helyezésenként!  

G. Készíts lekérdezést (G), amelyik töröl bizonyos rekordokat a tIndulo táblából! Szeretnénk ki-
törölni azokat az indulókat, akik (a mi adataink alapján) nem neveztek be egyetlen versenyszámba 
sem. 

H. Állapítsd meg, hogy vannak-e névrokonok az indulók között! Készíts lekérdezést (H), amelyben 
megjelenik minden olyan név, amelyik többször előfordul az indulók között! Írasd ki az ilyen indu-
lók nevét, kódját! Gondoskodj róla, hogy a „név, kód” pár ne látszódjék többször, feleslegesen! A 
lista legyen névsorban, majd kód szerint rendezve! 

Értékelés: 

A. A „kötelezőség” legalább 2 táblában (a 4-ből) teljesen rendben; 
az ellenőrzési feltétel megadása hibaüzenettel 1 mezőnél (S_verseny_db_m vagy V_jelleg) 
rendben van; 
a „kötelezőség” és a feltétel megadása mindenhol rendben van; 
tVersenyszam táblában a két mezőre együttes egyediség beállítva; 
a 4 tábla közötti 3 kapcsolat, hivatkozási integritással beállítva egy helyen; 
mind a 3 kapcsolat helyesen van beállítva 1+1+1+1+1+1 pont 

B. Csak a megfelelő mezők látszódnak; 
értelmes felirattal; 
a rendezés helyes; 
van jó feltétel az induló nevére (I_neve LIKE ”*sz*”); 
van feltétel (pl. I_sz_datum IS NOT NULL vagy NOT(I_sz_datum IS NULL)) az egyik mezőre; 
jó a születési adatokra vonatkozó feltétel, és azok OR kapcsolatban vannak; 
mindkettő születési adat esetére vonatkozik a „LIKE-os” szűrés (AND) 1+1+1+1+1+1+1 pont 

C. Az indulók táblájából dolgozik, pontosan a szükséges mezők látszanak a kívánt sorrendben; 
jók a felíratok; 
van csoportképzés, a COUNT() kötelező kitöltésű mezőre vonatkozik; 
szűr a magyar versenyzőkre (HUN); 
a rendezés a sportágra be van állítva 1+1+1+1+1 pont 

D. Jó az adatforrás (csak a magyar indulók), a szükséges mezők megvannak; 
van jelentés, jó adatforrásból; 
a jelentésben a sportágra van csoportképezés; 
a csoportokban jó sorrendben vannak a mezők, de csak ami kell,; 
a csoporton belüli rendezés az összetett szempontra jól be van állítva; 
a jelentésben a feliratok jók és látszódnak; 
a mezők tartalma olvasható a jelentésben; 
a PDF formátumú fájl elkészült a jelentésből 1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

E. Csak a kívánt mezők; 
jó sorrendben látszódnak; 
 nincs kétszer megjelenítve semmi, mint pl. a versenyző neve (a pont jár, ha a helyezést csak 
számmal oldja meg); 
figyeli, hogy csak magyar versenyző (HUN) eredménye kerülhet be; 
az első három helyezésre is szűr; 
a rendezés jó (eltérés a látott mezősorrendtől, versenyző neve hátul van rendezéskor) (a pont jár, 
ha a helyezést csak számmal oldja meg); 
megoldotta a szöveges kijelzést a helyezésre; 
a helyezést szöveggel oldja meg és a rendezés nem eszerint alfabetikusan, hanem a helyezés 
száma szerint, helyesen történik 1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

F. Képez csoportot sportágra, helyezésre; 
a csapatérmeket 1-nek számolja (pl. csoportképzés bővítése Versenyszam_kod, V_jelleg); 
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figyeli, hogy csak magyar versenyző (HUN) eredménye kerülhet be; 
van jó eredmény, akár nem „kereszttáblában”; 
az eredmény „kereszttáblában” van; 
a feliratok értelmes magyar szövegek 1+1+1+1+1+1 pont 

G. Törlő lekérdezés, jó táblából; 
van allekérdezés, ami kiszedi a tNevezes táblából az indulók kódját; 
NOT IN() formulát használ helyesen; 
működőképes a lekérdezés és jó rekordokat akar törölni (7 rekord ilyen) 1+1+1+1 pont 

H. Csak a kívánt két mező látszódik, jó felirattal; 
a rendezés helyes a két mezőre; 
a tIndulo táblát kétszer felvette; 
van feltétel a nevek egyezésére; 
van feltétel a kódok különbözőségére; 
gondoskodott róla, hogy egyszer látszódjon a név-kód pár (DISTINCT), mert pl.: „Varga Ta-
más” név jelenleg csak két indulónál van, de ha három lenne, akkor duplázódhatna mindenkinél 
a kiírás  1+1+1+1+1+1 pont 

5. feladat: Magyarok (30 pont) 

Készíts egy prezentációt a 2012-es Londoni Olimpia magyar aranyérmeseiről magyarok né-
ven! 

A diák címének betűszíne megegyezik az ötkarika és a szegély világoskék színével, színkódja: 
RGB(0, 176, 240). A szegélyek minden dián azonos módon látszódjanak, az olimpiai ötkarika 
a címdia kivételével a címmel egy vonalban a dia jobb oldalán, mindig azonos helyen szerepeljen! 

.A második dia táblázatának oszlopfejlécébe készítsd el az érmeket! A dián kezdetben a cím 
alatt csak a kitöltött táblázat szerepeljen, kattintásra jelenjen meg a Magyarország sora körüli kieme-
lés! A kiemelés illeszkedjen a táblázat celláihoz! A kiemelés megjelenése után a Magyarország szö-
vegre kattintva a vetítés ugorjon az Érmek naponként című diára! 

A harmadik dia oszlopdiagramját animáld úgy, hogy az oszloprészek naponként külön, külön 
arany, ezüst, bronz sorrendben jelenjenek meg egymás után automatikusan! 

A negyedik dia képei rendre az alábbi címekre mutató linkek legyenek: www.mob.hu, 
www.london2012.com, www.facebook.com/OlimpiaMagyarCsapat! 

Értékelés: 

A. A diák a megadott kék színnel szegélyezettek 2 pont 

B. A diák az ötkarika mind az öt színével szegélyezettek a minta szerinti módon 2 pont 

C. A dia jobb felső sarkában szerepel az ötkarika alakzat 2 pont 

D. Minden dián az ötkarika ugyanabban a pozícióban helyezkedik el a címmel egy vonalban, vala-
mint a diák szegélyezésében sincs különbség  2 pont 

E. A diákon szerepelnek a diacímek és színük a megadott világoskék 2 pont 

Egy vagy két dia esetén a fentiekre csak 1-1 pont adható. 

1. dia (Címdia) 

F. Elhelyezte a szövegeket; a minta szerinti színben és igazítással (a szövegdobozok és azon belül a 
szövegek is jobbra igazítottak) 1+1 pont 

2. dia (Érmek naponként) 

F. Van mintának megfelelő (halmozott oszlop) típusú oszlopdiagram; a minta szerinti adatokból 
  1+1 pont 

G. A diagram színei a mintának megfelelőek 1 pont 

H. A diagram animált; az oszlopok kategóriánként jelennek meg 1+1 pont 

http://www.mob.hu/
http://www.london2012.com/
http://www.facebook.com/OlimpiaMagyarCsapat
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I. Az oszlopok elemenként jelennek meg 1 pont 

3. dia (A londoni olimpia legsikeresebb országai) 

J. Elkészítette a teljes táblázatot 1 pont 

K. A szövegformázások (igazítás, stílus) a mintának megfelelők 1 pont 

L. A táblázat szegélyezése és háttere a mintának megfelelő 1 pont 

M. Elhelyezte a három megfelelő színű érmet a táblázat megfelelő oszlopai fölé, középre igazítva 
  2 pont 

N. Készített Magyarország sorához kiemelést, amely kattintásra jelenik meg 1 pont 

O. A kiemelés megjelenése után a Magyarország szövegre kattintva a vetítés a megfelelő diára ugrik 
(A pont akkor is jár, ha a szövegdobozt alakította linkké.) 1 pont 

4. dia (További információk) 

P. Elhelyezte a dián a három képet, a mintának megfelelő sorrendben és méretben; a mob.png kép-
ről eltüntette (esetleg letakarta) a szöveget. 1+1 pont 

Q. A képek vízszintesen egyenletesen helyezkednek el egymástól; függőlegesen a dia közepére iga-
zítottak  1+1 pont 

R. A képek a megfelelő oldalakra mutatnak 1 pont 

Elérhető összpontszám: 300 pont + az első fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre 

kerekített értéke. 


