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első forduló javítási-értékelési útmutató 
 

INFORMATIKA 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! 

A feladatokhoz a mintadokumentumokat is a nyersanyagok között találod meg. 

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: Csendes-óceán országai (40 pont) 

Készíts plakátot (800x900 pixel méretben), amely a Csendes-óceánnal határos néhány or-

szág zászlóit mutatja be (orszagok.jpg)! Vigyázz, mert a földgömbön átalakításokat kell 

végezned, hogy megfelelő eredményt kapj! 

Ügyelj az alábbiakra: 

 A „Csendes-óceán országai” felirat Century Gothic betűtípussal készítsd! Ha nem talá-

lod, akkor használj Arial betűtípust! 

 Az országok neve talp nélküli betűtípussal van szedve. 

 A kép szélén körbefutó fekete-fehér sáv pontosan 8 pixel vastagságú. 

 A zászlókat és a földgömböt tartalmazó területnek 5 pixel vastagságú, világoskék sze-

gélye van. 

 A „Csendes-óceán országai” felirat, a zászlókat és földgömböt tartalmazó terület vilá-

goskék szegélye ugyanaz a világoskék szín, amely a Zn-terkep.png képfájlban 

látható földgömbön, sötétebben kiemelt Csendes-óceán színével egyezik meg. 

 A földgömböt és a zászlókat tartalmazó területen egy sugárirányú színátmenetet kell 

megjeleníteni, ahol a középső rész világoskék, a széle viszont fehér! 

 A „Csendes-óceán országai” felirat háttereként megadott téglalap sarkai kismértékben 

lekerekítettek, a szegélye elmosódott, lágy szélű. 
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Értékelés:  

A. A kép 800x900-as méretű; rendelkezik pontosan 8 pixel vastag, váltakozó, egyenlő hosszú-
ságú fehér-fekete sávos szegéllyel; a szegélyen felül-alul 4-4 fehér és fekete sáv van; jobb 
és baloldalt pedig 5 fehér és 4 fekete sáv van a szegélyen úgy, hogy a bal felső, és a jobb 
alsó sarkok két-két fekete sávból tevődnek össze 1+1+1+2 pont 

B. A kép tetején, középen, két sorba törve szerepel a „Csendes-óceán országai” felirat; a „C” 
és az „N” betűk lelógnak a második sorba; a felirat színe megfelelő (RGB kód: {201, 231, 
250}); a felirat hátterét egy megfelelő méretű, fehér téglalap adja; melynek sarkai enyhén 
lekerekítettek; szélei átmenetesek  1+1+1+1+1+1 pont 

C. A „Csendes-óceán országai” felirat alatt szerepel egy négyzet alakú terület, megfelelő vas-
tagságú és kék színű szegéllyel, mely közre fogja a zászlókat, és a földgömböt; a föld-
gömb a szegélyen belül középen helyezkedik el; a zászlók és a szegély jobb és baloldala 
között egyenlő távolság van; a szegély megfelelő színű (RGB kód: {201,231,250}) 
  1+1+1+1 pont 

D. A földgömb függőlegesen tükrözve van; nem látszik rajta a „Marianna-árok” felirat, és jel-
zés; a „Marianna-árok” felirat, és jelzés eltávolítása szakszerű, nem látszik a nyoma és 
nem sérült a térkép 1+1+2 pont 

E. A földgömbről el lett távolítva az „Északi-Csendes-óceán”, és „Déli-Csendes-óceán” fel-
irat; a feliratok eltávolítása szakszerű, nem sérült a térkép; a feliratok helyein is vannak 
szélességi és hosszúsági körök, a mintának megfelelően 1+1+2 pont 

F. Legalább 12 zászló szerepel a képen, a megfelelő méretben; az összes zászló szerepel a ké-
pen a megfelelő méretben; a képen szereplő zászlók a mintának megfelelő helyen és sor-
rendben helyezkednek el; a képen látható összes zászló alatt közvetlen szerepel az ország 
neve, a kért betűtípussal, fekete színnel; a zászlókhoz képest középre igazítva  
   1+2+1+1+1 pont 

G. A földgömböt 7 sorban, és 5 oszlopban zászlók veszik körül, a földgömb alatt egy, felette 
két sorban, oldalt 1-1 oszlopban szerepelnek zászlók; „Pápua Új-Guinea” zászlajának ki-
vételével mindegyik zászló illeszkedik az adott zászló oszlop szélességéhez; „USA”, 
„Mikronézia”, „Fülöp-szigetek”és „Marshall-szigetek” zászlajainak kivételével mindegyik 
zászló illeszkedik az adott zászló sor magasságához; a sorok és oszlopok közötti távolság 
(az előbb említett zászlókat nem számítva) közel azonos 1+2+2+1 pont 

H. A zászlókat és a földgömböt közrefogó terület háttérében, a földgömbbel a középpontban, 
belülről kifele kék színből fehérbe átmenő, sugaras színátmenetes kitöltés szerepel; vilá-
goskék színű 1+1 pont 

I. A zászlókat és a földgömböt közrefogó terület mögött szerepel a 
Maris_Pacifici_1589.jpg forráskép egy részlete; a kép kitölti az egész hátteret, és 
nem lóg rá a fekete-fehér sávos képszegélyre; a kép világoskék színárnyalatú 1+1+1 pont 

2. feladat: Csendes óceán (70 pont) 

Készítsd el a Csendes óceánt ismertető dokumentumot (Csendes.doc) a mintának meg-
felelően!  

Javítsd helyesre az alsó és felső indexeket! 

Értékelés:  

A. Van oldalszegély; jó mintázat; jó oldalszín 1+2+1 pont 

B. Jó főcím: középen, vastag, dőlt, legnagyobb méret; jó térköz 1+1+1+1+1 pont 

C. Jó alcímek: Vastag; közepes méret; jó térközök; előtte és mögötte egyforma 1+1+1+2 pont 

D. Jó normál szöveg: legkisebb betűméret; nincs behúzás; sorkizárt; jó térköz; elválasztás 
  1+1+1+1+1 pont 
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E. Első oldalon van földgömb; jó helyen; van térkép; jó helyen; a földgömb a térkép sarkához 
ér; a szöveg a képeknél a mintának megfelelően törik 1+2+1+2+3+2 pont 

F. A km
2
 jó; a km

3
 jó; a C

o 
jó 1+1+1 pont 

G. A felsorolás jó: van felsorolás; jó felsorolás jel; behúzás; térköz; balra igazított 
  2+1+1+1+1 pont 

H. Az első felsorolás háromhasábos; elválasztó vonallal; jó hasábszélességgel (az első hasáb 
szélesebb) 2+1+3 pont 

I. Jó a számozott al-alcím: sorszámozott; vastag; a normál szöveggel azonos betűméretű; jó 
térköz  1+1+1+1 pont 

J. Az államok táblázata négyhasábos; elválasztó vonallal; szegélyezéssel; háttérszínnel; jó 
szélességgel (minden állam kifér egy sorba); jó térköz 2+1+2+2+4+1 pont 

K. Van oldalszámozás; alul középen; jó formátumban 1+1+2 pont 

L. A dokumentum a mintának megfelelően kétoldalas 5 pont 

3. feladat: Francia Polinézia (160 pont) 

Készítsd el Francia Polinézia ismertetőjét tartalmazó dokumentumot a mintának megfele-
lően (Polinézia.doc)!  

A dokumentumban Garamond betűtípust használj! Javítsd helyesre az alsó és felső inde-
xeket! A francia szövegek nyelvét állítsd franciára! 

Értékelés: 

A. Jó főcím: középen, vastag, bordó, legnagyobb méret; jó térköz 1+1+1+1+1 pont 

B. Jó alcímek: vastag; bordó; közepes méret; jó térközök; előtte nagyobb 1+1+1+2+1 pont 

C. Jó normál szöveg: legkisebb betűméret; behúzás; sorkizárt; jó térköz; van elválasztás; jó a 
számok ezres tagolása 1+2+1+2+1+2 pont 

D. A km
2
 jó; minden szöveg Garamond 1+2 pont 

E. Minden francia szöveg francia nyelvű 3 pont 
(1 pont adható, ha legalább 5 helyen jó) 

F. Az első oldalon 2 táblázat egymás mellett; azonos magasságúak; a baloldali a mintának 
megfelelő tagolású; a jobboldali a mintának megfelelő tagolású 6+4+4+4 pont 

G. A megfelelő szövegek vastagon szedettek; jó a behúzás (ahol kell); jó a középre igazítás 
(ahol kell) ; jó a jobbra igazítás (ahol kell); jó a jobbra igazítás (ahol kell); jó a cellán belüli 
függőleges igazítás (ahol kell) 2*(1+1+1+1+1+1) pont 

H. Van zászló; jó helyen; van címer; jó helyen; a zászló és a címer egyforma méretű; van 
földgömb; jó helyen; van térkép; jó helyen 1+1+1+1+2+1+1+1+1 pont 

I. Van 3 kép; jó helyen; jó szegélyezéssel; jó képaláírással; dőlten; középre igazítva; térköz 
nélkül  3*(1+3+1+1+1+1+1) pont 

J. Van földrajzi táblázat a harmadik oldalon; jó szöveges tartalommal; van 5 zászló; van 5 
térkép; van szegély; jól szegélyezett 2+4+2+2+1+1 pont 

K. A táblázat címsora középre igazított; vastag; a többi cella függőlegesen középre igazított; a 
szövegek balra igazítottak; a számok jobbra igazítottak; de nem érnek a cella széléhez 
  1+1+2+2+2+2 pont 

L. A harmadik oldalon van felsorolás; jó behúzással; jó térközzel; jó felsorolásjellel; a francia 
szövegek dőltek 2+1+1+4+2 pont 

M. A negyedik oldalon van diagram; jó szegélyezéssel; középre igazítva; jó adatokkal; van di-
agramcím; jó vízszintes tengely felirat; jó függőleges tengely felirat 3+2+1+4+1+2+2 pont 
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N. Van oldalszámozás; jobbra igazítva; van az élőlábban Óceánia térkép; jó méretben; balra 
igazítva; a szöveg mögé helyezve (több oldalon láthatóan) 1+1+3+2+1+4 pont 

O. A dokumentum a mintának megfelelően kétoldalas 4*2 pont 

4. feladat: A Csendes-óceán országai (130 pont) 

A szigetvilág országainak adatait a Wikipédiáról
1
 származó lapon mellékeltük. Készítsd el 

az orszagok munkafüzetet az ebben található első táblázat felhasználásával! A formátu-
mot mindenütt a minta alapján állítsd be! A minták nem (feltétlenül) a helyes eredmények fel-
használásával készültek. Megoldásodnak minden esetben olyannak kell lennie, hogy ha bár-
melyik kiindulási adat megváltozna, akkor az eredmények is automatikusan a módosított adat 
alapján számított, aktuális értéket mutassák! A megoldásod minden esetben többet ér, ha nem 
használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kifejezetten tilos is), de a szükséges kritériumtar-
tomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel! 

A. Hozd létre a minta alapján az Országok munkalap megadott helyén a mellékelt áb-
rának megfelelően az országok adatait tartalmazó táblázatot! Az adatokat mindenütt a minta 
alapján jelenítsd meg (rovatfej átalakítása, tördelés, igazítás, a mértékegységeknek a cellákban 
történő megjelenítése, az adathoz tartozó évszám elhagyása, a fővárosnál nagyobb lélekszámú 
városok egységes jelölése, Palau esetében adatpótlás, cellaformátum stb.)! 

B. Az országadatokat tartalmazó táblázat egészére érvényes, közös szabállyal rajzold meg 
a belső, vízszintes, „országelválasztó” szegélyeket a mintának megfelelően! („Kézi” formázás 
vagy segédcella használata esetén nem jár pont!) 

C. A táblázat F és G oszlopának egészére érvényes, közös szabállyal rajzold meg (ha van) 
a fővárost és a legnagyobb várost elválasztó szegélyeket a mintának megfelelően! („Kézi” 
formázás vagy segédcella használata esetén nem jár pont!) 

D. A táblázat F és G oszlopának egészére érvényes, közös szabály segítségével formázd 
meg országonként (ha van) a fővárostól eltérő legnagyobb város adatait a mintának megfele-
lően! („Kézi” formázás vagy segédcella használata esetén nem jár pont!) 

E. A táblázat B, C, D és E oszlopának egészére érvényes, közös szabály segítségével for-
mázd meg (ha van) az oszloponként legnagyobb értéket a mintának megfelelően! („Kézi” 
formázás vagy segédcella használata esetén nem jár pont!) 

F. Érd el, hogy ha az egeret a Rejtő-regényekből ismert Tonga nevét tartalmazó cella fölé 
viszed, akkor a minta szerint jelenjen meg az ország zászlaja! 

G. Mint látható, a Wikipédia ezen szócikkének szerkesztői nem fordítottak túl sok gondot 
az adatok ellenőrzésére: például az azonos területűnek feltüntetett Kiribati és Mikronéziai 
Szövetségi Államok esetén kisebb lélekszámhoz nagyobb népsűrűséget számoltak (és vi-
szont). Végezd el a népsűrűség-számítások ellenőrzését az I1:J2 részen a mintának megfelelő-
en! Ez a következőt jelenti: ha az I1 cellába beírsz egy (0 és 100 közötti) %-értéket, akkor 
alatta megjelenik, hogy a felsoroltak közül hány ország esetén tér el ennél több %-kal a közölt 
népsűrűség-érték a táblázatban megadott terület és lélekszám alapján számított értéktől (ter-
mészetesen abszolút értékben)! A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

H. Az előző feladatban megfogalmazott, az I1 cella értékétől függő feltételnek tehát I2 
számú ország felel meg. A táblázat D oszlopának egészére érvényes, közös szabály segítségé-
vel érd el, hogy ezen országok népsűrűség-értéke a mintának megfelelően narancsszínű háttér-
rel jelenjen meg! („Kézi” formázás vagy segédcella használata esetén nem jár pont!) 

I. Formázd meg az A20:G23 részt a minta szerint, és töltsd ki a bal oldali oszlopot a kér-
désekkel! 

J. Az F20-as cellában számítsd ki, hogy mennyi a fővárosok népessége összesen! A meg-
oldáshoz ne használj segédcellát! 

                                                 
1
 http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_%C3%A9s_%C3%93ce%C3%A1nia_orsz%C3%A1gai 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ausztr%C3%A1lia_%C3%A9s_%C3%93ce%C3%A1nia_orsz%C3%A1gai
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K. Az F21-es cellában számítsd ki, hogy hány országnak van az átlagosnál több egy főre 
jutó GDP-je! A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

L. Az F22-es cellában számítsd ki, hogy hány olyan ország van, amelynek a területe ki-
sebb, a népessége viszont nagyobb az átlagosnál! A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

M. A 23. sorban vizsgáld meg, hogy területét tekintve melyik ország nevezhető a legin-
kább „átlagosnak”! Ezen pontosan azt az országot értjük, amelynek területe (természetesen 
abszolút értékben) legkevésbé tér el az átlagtól. Ha egyetlen ilyen ország van, akkor ennek az 
országnak a neve, ha viszont több ilyen van, akkor a „Több ilyen van” felirat jelenjen meg az 
F23-as cellában! Gondolj minden eshetőségre! Lényegesen több pontot érhetsz el, ha nem 
használsz segédcellát! 

N. Ábrázold (a három legnagyobb kivételével) a térség országainak területét és népességét 
a Diagram nevű új munkalapon! A mintának megfelelően formázd! Figyelj az alábbiakra: 

 a területet reprezentáló oszlopok szélessége nagyjából a fele a népességet reprezen-
táló oszlopok szélességének, 

 a lakosság-értékeket ábrázoló oszlopok színe olyan, hogy abban az esetben is láttat-
ják a területoszlopot, ha az teljes takarásban van (mint pl. a Fidzsi-szigetek eseté-
ben), 

 az egyes országokhoz tartozó oszlopok vízszintes irányban egyenletesen követik 
egymást!  

Értékelés: 

A1. Az orszagok munkafüzet, abban az Országok munkalap megvan; 
a megfelelő adatokat tartalmazza; 
csak a megfelelő adatokat tartalmazza (nincs Ausztrália és Óceánia sor); 
az adathoz tartozó évszám mindenütt elhagyva; 
rovatfej tartalma minta szerinti (nincs hivatkozás/index), 
tördelése, igazítása minta szerinti 1+1+1+1+1pont 

A2. Sydney, Koror és Auckland külön sorban (és csak ezek); 
Sydney, Koror és Auckland zárójelben (és csak ezek); 
Palauban a két város neve és népessége rendben 1+1+1 pont 

A3. Mértékegység (a km
2
-esek közül) egy cellában rendben; 

mértékegység (a km
2
-esek közül) egy teljes oszlopban rendben; 

mértékegység (a km
2
-esek) mindkét oszlopban rendben; 

mértékegység (a többi egyéni formátum) egy cellában rendben; 
mértékegység (a többi egyéni formátum) mindenütt rendben 3+1+1+1+1 pont 

A4. Minden egyéb formátum (igazítás, ezres tagolás, háttérszín stb.)  
mindenütt rendben; 
függőleges szegélyek, vízszintes vastag szegélyek rendben 2+1 pont 

A5. A1-A2-A3-A4-ben minden rendben, más szóval  
az A1:G18 tartomány pontosan az orszagadatok.png szerinti 2 pont 

B. (CSAK segédcella nélküli feltételes formázás esetén!) 
Az országneveket elválasztó sorokban (és csak ezekben) 
a folytonos szegély rajzolásának feltétele egy cellában jó; 
a szabály a teljes oszlopra kiterjeszthető; 
egy másik oszlopra is kiterjeszthető; 
a teljes tartományra kiterjeszthető,  
és az A:G oszlopokra (és csak ezekre) érvényesítette is; 
a formátum jó 1+2+2+2+1 pont 
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C1. (CSAK segédcella nélküli feltételes formázás esetén!) 
Az egy országon belüli városokat elválasztó sorokban (és csak ezekben) 
a „pont-vonal” szegély rajzolásának feltétele egy cellában jó; 
a szabály a teljes oszlopra kiterjeszthető; 
a másik oszlopra is kiterjeszthető; 
és az F:G oszlopokra (és csak ezekre) érvényesítette is 1+2+2+2 pont 

C2. (CSAK segédcella nélküli feltételes formázás esetén!) 
A formátum a szegélyezésre jó 1 pont 

D1. (CSAK segédcella nélküli feltételes formázás esetén!) 
Mivel a feltétel pontosan ugyanaz, mint a C. részben, 
ennek megadásáért újabb pont nem jár a versenyzőnek,  
még abban az esetben sem, ha más képletet használ,  
pl. a zárójellel kezdődő városnevekre figyel. Ha a versenyző  
ott nem kapta meg a pontokat, akkor azok itt járnak neki.  

D2. (CSAK segédcella nélküli feltételes formázás esetén!) 
A formátum a „zárójeles” városnevekre jó 1 pont 

E. (CSAK segédcella nélküli feltételes formázás esetén!) 
A B:E oszlopok egyikében a maximumra vonatkozó feltétel egy cellában jó; 
a szabály a teljes oszlopra érvényes; 
másik oszlopra is kiterjeszthető, 
és a B:E oszlopokra (és csak ezekre) érvényesítette is; 
a formátum a maximumra jó 1+1+2+1 pont 

F. Az A14-ben van megjegyzés; 
csak akkor látszik, ha az egér fölötte van; 
a megjegyzésben jó zászló van;  
a zászló jó méretű 1+1+2+1 pont 

G. (CSAK segédcella nélküli megoldás esetén!) 
Az I1:J2 tartomány a minta szerint előkészítve; 
a kritériumtartományban rögzített feltétel ügyel a D oszlop üres celláira; 
a feltétel helyes képletet használ a %-számításnál; 
a feltétel ügyel az abszolút értékre; 
a feltételben I1 hivatkozásában a sor értéke rögzített; 
az együttes feltétel helyes; 
a teljes függvény rendben 1+1+1+1+1+1+2 pont 

H. (CSAK segédcella nélküli feltételes formázás esetén!) 
A feltétel ügyel a D oszlop üres celláira; 
a feltétel helyes képletet használ a %-számításnál; 
a feltétel ügyel az abszolút értékre; 
az együttes szabály egy cellában helyes; 
a szabály a teljes oszlopra kiterjeszthető; 
az együttes szabály minden cellában helyes; 
a formátum a cellaháttérre jó; 
a D oszlopban az üres cellák háttere nem változik meg; 
a legnagyobb érték esetén is a betűszín nem változik meg; 
a megoldás mindenben megfelel az elvárásoknak 1+1+1+2+1+2+1+1+1+2 pont 

I. Az A20:G23 részben a cellaegyesítés és az igazítás a minta szerinti; 
minden szegély minta szerinti;  
a cellák háttere és betűszíne minta szerinti; 
az A20:G23 tartomány mindenben a minta szerinti 1+1+1+1 pont 



Informatika I. kategória 

OKTV 2013/2014 7. oldal 1. forduló 

J. (CSAK segédcella nélküli megoldás esetén!) 
Az összegzés feltétele minden fővárosra igaz; 
az összegzés feltétele egyetlen más városra sem igaz; 
maga az összegzés a G oszlopra vonatkozik; 
a teljes képlet rendben; 
formátum rendben („fő”, ezres tagolás) 1+2+1+2+1 pont 

K. (CSAK segédcella nélküli megoldás esetén!) 
A számlálás feltétele az adott érték átlaghoz viszonyítása; 
a feltétel egy konkrét országra helyes; 
feltétele minden országra helyes; 
a teljes képlet rendben 1+1+2+1 pont 

L. (CSAK segédcella nélküli megoldás esetén!) 
A számlálás összetett feltétele az adott értékek átlaghoz viszonyítása; 
a területre vonatkozó feltétel egy országra helyes; 
a területre vonatkozó feltétel minden országra helyes; 
a népességre vonatkozó feltétel egy országra helyes; 
a népességre vonatkozó feltétel minden országra helyes; 
a két feltétel összekapcsolása egy országra helyes; 
a két feltétel összekapcsolása minden országra helyes; 
a teljes képlet rendben 1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

M1. A függvény helyesen határozza meg az átlagot; 
helyesen működik, ha van pont átlagos méretű ország; 
helyesen működik, ha több pont átlagos méretű ország van; 
ebben a részben nem használ segédcellát 1+1+1+1 pont 

M2. „Nincs átlagos méretű ország” esetén: 
helyesen határozza meg az átlaghoz legközelebbi terület eltérését; 
helyesen határozza meg az átlagnál ennyivel kisebb országok számát; 
helyesen határozza meg az átlagnál ennyivel nagyobb országok számát; 
helyesen határozza meg az átlagtól ennyivel eltérő országok számát; 
ebben a részben nem használ segédcellát 2+2+2+1+2 pont 

M3. „Egy ilyen ország van” esetén: 
Helyesen határozza meg a nevét; 
ebben a részben nem használ segédcellát 1+1 pont 

M4. „Több ilyen ország van” esetén: 
helyesen működik; 
ebben a részben nem használ segédcellát 1+1 pont 

M5. M1-M4-ig minden rendben; 
ebben a feladatban sehol nem használ segédcellát 1+2 pont 

N1. Van diagram, önálló lapon, a területet és a népességet ábrázolja; 
a diagram típusa megfelelő; 
a megadott 11 ország rajta van a diagramon; 
kimaradt a 3 legnagyobb; 
kimaradtak az „üres” sorok (3., 10., 17.) 1+1+1+1+1 pont 

N2. A terület- (vagy lakosság) oszlopok egyikének mérete rendben; 
színe rendben; 
szegélye rendben; 
a másik adatsorhoz tartozó oszlopok mérete és színe rendben; 
szegélye rendben; 
a lakosság-oszlop áttetszősége rendben 1+1+1+1+1+1 pont 
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N3. Diagramcím és alcím rendben; 
formátuma rendben; 
vízszintes tengely rendben; 
elsődleges függőleges tengely rendben; 
másodlagos függőleges tengely rendben; 
rajzterület rendben; 
diagramterület rendben 1+1+1+1+1+1+1 pont 

Összpontszám: 400 pont, beküldési határ: 160 pont 


