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Oktatási  Hivata l   

 

A 2013/2014 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második forduló javítási-értékelési útmutató 
 

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. 

1. feladat: Olimpiai ismertető (100 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható olimpiai ismertetőt (ismertető.doc) a Nemzetközi 
Informatikai Diákolimpiáról (IOI)! 

Minden margó 2 cm-es legyen! Az első és utolsó oldal szegélyét az IOI hivatalos magyar logó-
jából állítsd elő! A magyar és a nemzetközi logó szerepeljen a többi lap élőfejében és élőlábában is! 

Az 5. oldal táblázatában hamis adatok vannak (sorrend és összpontszám), azokat a segédanya-
gokból kell kiszámolnod! A sorrendet a megszerzett pontszámok súlyozott összegeként kell szá-
molni! 1989-ben 100, 1990-től 1996-ig 200, 1997-től két év kivételével 600 pontot lehetett szerezni 
a versenyeken. 2009-ben és 2010-ben 800 pont volt a maximum. Az egységesség miatt a sorrendben 
a nem 600 pontos olimpiák pontszámait 600 pontra normálva kell számolni! 

Értékelés:  

A.   2 pont 
Minden Times New Roman 1 pont 
2 cm-esek a margók 1 pont 

B.   7 pont 
Van oldalszegély az első és utolsó oldalon 1 pont 
jó az egyik oldalon 5 pont 
jó a másik oldalon 1 pont 

C.   4 pont 
A címlapon van NJSZT logó 1 pont 
jó helyen és méretben 1 pont 
van IOI’96 logó 1 pont 
jó helyen  1 pont 

D.   4 pont 
A címlapon szerepel az NJSZT neve 1 pont 
jó helyen  1 pont 
jó méretben 1 pont 
kéken  1 pont 
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E.   5 pont 
Van cím  1 pont 
vastag nagy betűkkel 1 pont 
az angol cím vastag, de kisebb betűkkel 1 pont 
a honlapcím kéken 1 pont 
jó térköz minden címsornál 1 pont 

F.   4 pont 
A sorszámozott főcímek középre igazítottak 1 pont 
a normál szövegnél nagyobb méretűek 1 pont 
vastagon szedettek 1 pont 
jó térközzel 1 pont 

G.   4 pont 
Az alcímek dőltek 1 pont 
vastagon szedettek 1 pont 
a normál szöveggel azonos betűméretűek 1 pont 
jó térközzel 1 pont 

H.   5 pont 
A normál szöveg 12 pontos betűméretű 1 pont 
jó behúzással 1 pont 
sorkizárt  1 pont 
elválasztással 1 pont 
jó térközzel 1 pont 

I.   3 pont 
A második-harmadik oldali felsorolás jó felsorolásjellel 1 pont 
jó behúzással 1 pont 
jó térközzel 1 pont 

J.   4 pont 
A harmadik-negyedik oldali felsorolás jó felsorolásjellel  1 pont 
jó behúzással balról és jobbról 1 pont 
jó háttérszínnel 1 pont 
jó térközzel 1 pont 

K.   5 pont 
Van induló országok diagram a harmadik oldalon 1 pont 
jó adatokkal 2 pont 
jó tengelyfeliratok 1 pont 
jó diagramtípus 1 pont 

L.   7 pont 
Van jó tartalmú házigazda táblázat 1 pont 
jó táblafejjel 1 pont 
a tartalom két hasábra (vagy oszlopra) tagolt 1 pont 
dőlten szedve 1 pont 
jó igazítással 1 pont 
Magyarország adatai kék színnel 1 pont 
jelmagyarázat lábjegyzetként 1 pont 

M.   3 pont 
Van következő olimpiák rendezői „táblázat” 1 pont 
jó formátumban 1 pont 
dőlten szedve 1 pont 
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N.   8 pont 
Az ötödik oldalon van sorrend táblázat az első 12 országra 1 pont 
jó helyen  1 pont 
jó ország sorrend 2 pont 
jó összpontszámok 3 pont 
Magyarország kéken 1 pont 

O.   10 pont 
Van két diagram a helyezésekről 1 pont 
mindkettő jó tengelyfeliratú 1 pont 
mindkettő jó címsorú 1 pont 
mindkettő jó diagramtípusú 1 pont 
a helyezésdiagram adatai jók 3 pont 
a százalékos diagram adatai jók 3 pont 

P.   3 pont 
Az összes aranyérmes szerepel 1 pont 
a mintának megfelelő formátumban 1 pont 
a mintának megfelelő évszámokkal 1 pont 

Q.   5 pont 
Van iskolatáblázat 1 pont 
jó sorrendű adatokkal 1 pont 
jó szegélyezéssel 1 pont 
a fejsora jó háttérszínnel 1 pont 
jó igazítással 1 pont 

R.   13 pont 
Az utolsó oldalon van 5 térkép 5*1 pont 
a mintának megfelelően elhelyezve 2 pont 
Európa zöld színei jók 1 pont 
Ázsia zöld színei jók 1 pont 
Amerika zöld színei jók 1 pont 
Afrika zöld színei jók 1 pont 
Ausztrália zöld színe jó a jó térképen 1 pont 
jók a sárga színű országok 1 pont 

S.   4 pont 
A megfelelő oldalakon van oldalszám 1 pont 
nemzetközi logó az élőfejben és az élőlábban 1 pont 
magyar logó az élőfejben és az élőlábban 1 pont 
a logók a szöveg mögött 1 pont 

2. feladat: Olimpiai eredmények (120 pont) 

A forrásként mellékelt weblapok1 alapján hozd létre az IOI munkafüzetet, és ebben az 
olimpiák, a 2013 és az országok nevű munkalapot! Egy további, földrészek nevű 
munkalapot a kontinensek.txt2 állományból tudsz felépíteni. A formátumot mindenütt a 
csatolt minta alapján állítsd be! A minták nem (feltétlenül) a helyes eredmények felhasználásával 
készültek, de általánosan jellemző, hogy az oszlopok mindenütt a szükséges szélességűek, a rovatfej 
(fejléc) félkövér, szükség esetén több soros, görgetéskor is látszik, és a tartalom a cella közepére 
igazodik. Az egyedi formázási elvárások mindig az adott feladatban szerepelnek. Megoldásodnak 
minden esetben olyannak kell lennie, hogy ha bármelyik kiindulási adat megváltozna, akkor az 
eredmények is automatikusan a módosított adat alapján számított, aktuális értéket mutassák! A 

                                                 

1 forrás: http://ioi.eduardische.com 

2 A Wikipédián található angol nyelvű lista alapján készült, de néhol kénytelenek voltunk módosítani (egyes orszá-

gok földrészhez sorolása, illetve néhány megszűnt ország neve miatt) 

http://ioi.eduardische.com/
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megoldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kifejezetten tilos is), de 
a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel. 

A. Az országok munkalap létrehozásakor az eredeti első oszlopot hagyd figyelmen kívül, az 
érmek számát tartalmazó oszlopok háttérszínét pedig pontosan a forrásként használt weblap színei-
nek megfelelően határozd meg! Ellenőrizd, hogy az összes érem számát helyesen számolták-e, 
mégpedig a következő módon: érd el, hogy automatikusan piros színnel jelenjen meg az F oszlop-
ban az olyan szám, amely nem a helyes összeget mutatja! A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

B. Az „igazi” olimpiákhoz hasonlóan az IOI-n is beszélhetünk „nem hivatalos” pontversenyről. 
Számítsd ki az országok munkalap G oszlopában minden ország pontszámát, ha egy aranyérem 
7, egy ezüst 5, egy bronz pedig 4 pontot ér! A H oszlopban határozd meg, hogy az egyes országok 
hányadik helyen állnak a nem hivatalos pontversenyben! Azonos pontszámú országok azonos he-
lyezési számot kapnak, viszont az ezután következők helyezési száma ennek megfelelően nagyobb 
lesz.3 A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

C. A 2013 munkalapon az egyes szempontok kiemelése érdekében végezd el a következő 
formázásokat! Az elvárt formátum akkor is érvényesüljön, ha (bármilyen korrekt módszerrel) átren-
dezzük a táblázatot (pl. nevek vagy országok szerint betűrendbe, vagy akár a W feladatra kapott 
pontszám alapján)! A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

1. Az érmet nyert versenyzők mindegyike esetén a teljes sor (A:L) kapja meg a weblapon is 
használt háttérszínt! 

2. Vannak olyan versenyzők, akik – másokkal azonos eredményük miatt – holtversenyben 
végeztek; az ő (és csak az ő) helyezésük félkövér számmal látszódjék! 

3. Minden ország legeredményesebb versenyzőjének neve és országa kapjon piros betűszínt 
(akár többedmagával)! Ennek a részfeladatnak a megoldásához felhasználhatsz verseny-
zőnként 1 segédcellát a P oszlopban, de ha segédcella nélkül is tudod teljesíteni, akkor 
több pontot kapsz a megoldásért! 

D. A mellékelt minta alapján készíts a 2013 munkalapról pdf-formátumú nyomtatást! A fek-
vő formátumú lapokon csak az eddigi adatok látszódjanak! Az élőfejben jobbról a mostani forduló 
helyszíne szerepeljen, az élőlábban, mindig a „külső” oldalon jelenjen meg az oldalszám! 

E. A 2013 munkalap alapvetően az egyéni teljesítményekről szól, de ezek alapján természete-
sen a csapateredmények is kiszámíthatóak. A rovatfejben az M-től kezdve tüntesd fel az „Egyéni 
pontszám”, az „Ország pontszáma” és az „Ország helyezése” címeket! 

1. Az M oszlopban számítsd ki, hogy az egyes versenyzők hány pontot értek el (a részlete-
ket l. a B. feladatnál!)! 

2. Az N („Ország pontszáma”) és az O („Ország helyezése”) oszlopokat töltsd ki egy-egy, 
az oszlopok egészére érvényesen másolható képlettel! Gondolj előre az I4-es feladatra, 
ahol egy konkrét ország helyezését kell majd ezekből az adatokból függvénnyel közvet-
lenül (segédcellák használata nélkül) kiszámítanod! 

F. A 2013 munkalapon, a versenyzők adatai alatt valósítsd meg a következő keresőfunkciót! 
Mind a versenyző nevét, mind pedig a feladatok jelét (D, A, W, C, R, G) legördülő listából lehessen 
kiválasztani, és a sárga cellába kerüljön be a megjelölt versenyzőnek a kiszemelt feladatból szerzett 
pontszáma! Megoldásod segédcella használata nélkül többet ér! 

G. Az olimpiák munkalap adataiból közvetlenül, annak megváltoztatása nélkül hozd létre 
az új, Diagram nevű, diagram típusú (tehát nem „rácsos”) munkalapra a mellékelt mintának meg-
felelő diagramot! A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

H. Az országok munkalapon, a mintának megfelelően készíts táblázatot arról, hogy melyik 
földrészen hányszor rendeztek olimpiát! Ennek a részfeladatnak a megoldásához felhasználhatsz 
olimpiánként 1-1, azonos funkciójú segédcellát! 

                                                 

3 Ha pl. az első helyen kettős holtverseny alakul ki, akkor mindketten 1. helyezettek, de az utánuk következő nem a 

2., hanem a 3. helyet kapja (illetve kapják, ha ilyenek is többen lennének) 
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I. Az országok munkalapon, a mintáról leolvasható (de a szövegben is megjelölt) helyen és 
formátumban adj választ az alábbi kérdésekre! Olyan megoldásokat adj, hogy az eredmény akkor se 
változzék, ha (bármilyen korrekt módszerrel) átrendezzük a táblázatot (pl. országok szerint csökke-
nő betűrendbe, vagy akár a kapott bronzérmek száma alapján)! A megoldáshoz ne használj segéd-
cellát! A táblázat alatt (101. sor.) számítsd ki, hogy eddig összesen hány arany-, ezüst- ill. bronzér-
met osztottak ki! 

1. Hány országban rendeztek eddig olimpiát, közülük hányban többször is? (10-11. sor)  

2. Mint azt a táblázat alatt láthatod, az eddig kiosztott aranyérmek számának lényegében 
duplája az ezüst, és triplája a bronzérmek száma. Viszonylag ritka tehát, hogy egy or-
szágnak aranyéremből legyen a legtöbb (13-19. sor). Az eddigi olimpiákon: 

 hány ország nyert több aranyérmet, mint ezüstöt, 

 hány ország nyert több aranyérmet, mint bronzot, 

 hány ország nyert több aranyérmet, mint akár ezüstöt, akár bronzot, 

 végül hány ország nyert több aranyérmet, mint ezüstöt és bronzot együttvéve? 

3. Hányadik helyen állunk az eddigi olimpiák összesített eredményét tekintve a nem hivata-
los pontversenyben? (21-23. sor) 

4. Hány ország előzte meg Magyarországot a legutóbbi olimpián a nem hivatalos pontver-
senyben? (25-27. sor)  

5. Hány olyan olimpia volt, amikor a versenyzők száma csökkent, annak ellenére, hogy az 
országok száma nőtt? Hány olyan olyan olimpia volt, amikor a versenyzők száma nőtt, 
noha az országok száma csökkent? (29-34. sor)  

Értékelés:  

A0.   4 pont 
A felsorolt négyből legalább 3 munkalap megvan, lényegében a megfelelő adatokkal 1 pont 
mind a 4 munkalap megvan, lényegében a megfelelő adatokkal 1 pont 
oszlopszélesség, rovatfej formátuma mindenütt rendben,  1 pont 
ablaktábla mindenütt rögzítve 1 pont 

A1. (csak segédcella nélkül) 6 pont 
A három szín (#FFEE55, #CCCCCC, #B87838) kinézetre jó 1 pont 
a háromból legalább 2 pontosan az 2 pont 
mindhárom szín pontosan az 1 pont 
F oszlopban a feltétel egy cellában jó 1 pont 
F oszlopban a feltétel minden cellában jó 1 pont 

B. (csak segédcella nélkül) 3 pont 
Pontszám értéke minden országra jó, 1 pont 
sorrend értéke egy országra jó, 1 pont 
sorrend értéke minden országra jó 1 pont 

C1. (csak segédcella nélkül) 8 pont 
Mindhárom éremre vonatkozó szabály egy oszlopra rendben 1 pont 
mindhárom a teljes sorra rendben 1 pont 
a feltételes formázás mindhárom éremnél az összes versenyzőre vonatkozik 1 pont 
a három szín (#FFEE55, #CCCCCC, #B87838) kinézetre jó 1 pont 
a háromból legalább 2 pontosan az 2 pont 
mindhárom szín pontosan az 1 pont 
minden rendben 1 pont 

C2. (csak segédcella nélkül) 2 pont 
A holtversenyre vonatkozó feltétel egy cellára rendben 1 pont 
a teljes oszlopra rendben 1 pont 
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C3.   12pont 
A feltétel a névre vagy az országra egy cellára rendben 2 pont 
a teljes oszlopban rendben 2 pont 
a névre és az országra egy cellára rendben 1 pont 
a teljes oszlopban rendben 1 pont 
több legjobb esetén is jó (pl. Macau) 2 pont 
minden rendben, és nem használt segédcellát 4 pont 

D.   5 pont 
Van pdf, a 2013 munkalap előírt adatairól 1 pont 
fekvő tájolás 1 pont 
adatok margótól-margóig 1 pont 
élőfej kék, rendben, középen nagyobb karakterméret 1 pont 
élőláb oldalszám rendben, váltakozva a „külső” oldalon 1 pont 

E.   6 pont 
Rovatfej bővítése rendben 1 pont 
versenyző pontszáma minden versenyzőre jó, 1 pont 
az ország pontszáma egy országra jó 1 pont 
az ország pontszáma minden országra jó 1 pont 
az ország helyezése egy országra jó 1 pont 
az ország helyezése minden országra jó 
(vigyázz! az ausztrál2-vel együtt összesen 78 csapat indult!) 1 pont 

F.   9 pont 
Elrendezés, formátum rendben 1 pont 
a versenyzők listájának érvényesítése rendben 1 pont 
minden versenyző kiválasztható a legördülő listával 1 pont 
a feladatok listájának érvényesítése rendben 1 pont 
minden feladat kiválasztható a legördülő listával 1 pont 
a függvény versenyzőre jól keres 1 pont 
a függvény feladatra jól keres 1 pont 
minden rendben, és nem használt segédcellát 2 pont 

G. (csak változatlan olimpiák munkalap esetén, segédcella nélkül!) 9 pont 
jó típusú diagram van, közvetlenül az olimpiák munkalap adataira épül 3 pont 
új, diagram típusú munkalapon, neve rendben 1 pont 
növekvő időrend 1 pont 
adatsorok színezése rendben 1 pont 
oszlopok szélessége rendben 1 pont 
tengelyek rendben 1 pont 
diagramcím rendben 1 pont 

H. (csak a megengedett segédcella-használat esetén!) 6 pont 
földrészek munkalap tartalma rendben  1 pont 
a földrészek munkalap alapján 1 olimpiára jól keres  1 pont 
minden olimpiára jól keres  1 pont 
a függvény egy földrészre rendben  2 pont 
minden földrészre rendben 1 pont 

I0   6 pont 
Az összesített éremszám mindenütt rendben 1 pont 
az 5 kérdésnél 1 válasz számára pozíció, cellaegyesítés, formátum stb. rendben 1 pont 
legalább 4 válasz számára pozíció, cellaegyesítés, formátum stb. rendben 1 pont 
az összes válasz számára pozíció, cellaegyesítés, formátum stb. rendben 1 pont 
az 5 kérdésnél 1 válasz teljes mondatba fűzve 1 pont 
az 5 kérdésnél minden válasz teljes mondatba fűzve 1 pont 

I1. (csak segédcella nélkül!) 6 pont 
rendező országok száma rendben, 3 pont 
többszörös rendező országok száma rendben, 3 pont 
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I2a. (csak segédcella nélkül!) 9 pont 
kritériumtábla A>E ill. A>B egyikéhez rendben 2 pont 
AB-függvény A>E ill. A>B egyikéhez rendben 2 pont 
A>E ill. A>B egyikéhez minden rendben 2 pont  
kritériumtábla A>E ill. A>B másikához is rendben 1 pont 
AB-függvény A>E ill. A>B másikához is rendben 1 pont 
A>E ill. A>B másikához is minden rendben 1 pont 

I2b. (csak segédcella nélkül!) 4 pont 
kritériumtábla (A>E VAGY A>B)-hez rendben 2 pont 
AB-függvény (A>E VAGY A>B)-hez rendben 1 pont 
(A>E VAGY A>B)-hez minden rendben 1 pont 

I2c. (csak segédcella nélkül!) 4 pont 
kritériumtábla (A>E+B)-hez rendben 2 pont 
AB-függvény (A>E+B)-hez rendben 1 pont 
(A>E+B)-hez minden rendben 1 pont 

I3. (csak segédcella nélkül!) 2 pont 
Keresőfüggvény rendben 2 pont 

I4. (csak segédcella nélkül!) 5 pont 
„Ügyes” függvény használata a 2013 munkalap N és O oszlopában 
(pl. csak minden ország első előfordulásakor ír értéket,  
a többinél üres cellát ad, így most elég egy egyszerű keresőfüggvény) 
Természetesen, ha ott nem volt annyira „ügyes”, de itt korrigált, akkor is jár neki 3 pont 
Keresőfüggvény rendben 2 pont 

I5. (csak segédcella nélkül!) 10pont 
kritériumtábla országszám nő ill. versenyzőszám nő egyikéhez rendben 2 pont 
AB-függvény országszám nő ill. versenyzőszám nő egyikéhez rendben 2 pont 
országszám nő ill. versenyzőszám nő egyikéhez  minden rendben 2 pont  
kritériumtábla országszám nő ill. versenyzőszám nő másikához is rendben 1 pont 
AB-függvény országszám nő ill. versenyzőszám nő másikához is rendben 1 pont 
országszám nő ill. versenyzőszám nő másikához is minden rendben 1 pont 
helyes kijelölés a rekordokra 1 pont 

I6.    4pont 
Minden részfeladat megoldása jó, és valóban mind „rendezésfüggetlen” 4 pont 

3. feladat: Az „IOI” adatbázisa (60 pont) 

Az adatbázisunkban a 2013. évig 25 alkalommal, megrendezett Nemzetközi Informatikai Diák-
olimpia (IOI) fontosabb adatait tároljuk. Az induló országok és diákok alapadatainak és az elért 
pontoknak, helyezéseknek van helyük az adatbázisban. Jelenleg csak néhány ország diákjainak ada-
tait találjuk meg benne, de természetesen bármikor bővíthető a tartalom. A magyar diákok adatai 
már bekerültek a rendszerbe. 

Gondoskodj arról, hogy az előállított 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-ioi-modell.pdf” fájlban ta-
lálod. 

Az adatbázist az „adat-ab-ioi.mdb” fájl tartalmazza. Az adatok forrása4 a magyar 
Wikipédia és az IOI honlapja (2013.12.28.). 

                                                 

4 Források:  

http://www.ioinformatics.org/index.shtml  

http://ioi.eduardische.com  

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_Informatikai_Di%C3%A1kolimpia  

http://www.ioinformatics.org/index.shtml
http://ioi.eduardische.com/
http://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzetk%C3%B6zi_Informatikai_Di%C3%A1kolimpia
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Jelölések. A megoldás során különböző típusú objektumok keletkezhetnek: lekérdezés, űrlap 
vagy jelentés. Ezeket mindig úgy mentsd el, hogy a nevük első karaktere a feladat betűjele legyen! 
Például, ha egy feladat „X” jelű és egy űrlap is és egy lekérdezés is szükséges hozzá, akkor egy le-
hetséges elnevezés: „X” nevű űrlap és „X_segéd” nevű lekérdezés. 

A. Az „IOI” 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 megadá-
sáról sem!  

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

B. Egy régebbi ismerősünk egy versenyének adataira vagyunk kíváncsiak. Sajnos az illető nevé-
re és a verseny évére nem emlékszünk pontosan. Abban bízunk, hogy ha az emléktöredékek alapján 
viszonylag kevés adatot látunk, akkor fel fogjuk ismerni a nevét.  

Készíts a diákok neve szerint rendezett listát az összes „dan” és az összes „mik” szöveget tar-
talmazó névről! A lekérdezésben jelenítsd meg a diák neve után a diák országának a nevét, a ver-
seny évét és az elnyert érem megnevezését! Csak a 2010 előtti eredmények érdekelnek minket.  

C. Szeretnénk tudni, hány napos volt a legrövidebb és a leghosszabb olimpia. Készíts egy lekér-
dezést, amely a fenti sorrendben kiírja a kért napok számát! 

D. Gyakran előfordul, hogy egy diák több évben is elindul az olimpián. Készíts lekérdezést a 
magyar indulókról! A táblázatban először a diák neve legyen, majd az, hogy mennyi olimpián in-
dult! Végül a harmadik oszlopban az érmeinek a számát mutasd! A lista legyen az érmek száma sze-
rint csökkenő, azon belül pedig a nevek szerint növekvő sorrendű! 

E. Az olimpikonok szereplései között találhatunk olyat is, hogy valaki tökéletes megoldást adott 
le. Készíts az ilyen esetekhez „parancsot”, amelyik a „tPont” tábla „Megj” mezőjének az elejére 
beírja a „Hibátlan. ” szöveget! 

F. Kíváncsiak vagyunk, hogy a mi adataink alapján mely országok nem szerveztek még olimpiát 
(természetesen csak az olimpiákon eddig részt vett országok közül). Készíts lekérdezést, amely az 
ilyen országok nevét névsorban listázza!  

G. Készíts lekérdezéssel egy táblázatot, ami megmutatja, hogy az egyes években a magyar diá-
kok hogy szerepeltek! A táblázat 6 oszlopa rendre: évszám, magyar diákok száma, aranyérmesek 
száma, ezüstérmesek száma, bronzérmesek száma, végül pedig a további magyar helyezettek (nem 
érmesek) száma. A táblázat sorait az évszámok szerint csökkenően mutasd! 

H. Készíts jelentést az olimpiákon versenyzők adataiból! A jelentésben olimpiánként látszódjék 
a diákok néhány adata! 

Az olimpiákról kért adatok: sorszáma, éve, a szervező ország neve és az olimpia helye. 

A megjelenítendő diákadatok: a diák pontja százalékban (PontSz), a diák neve, egy jel (mind-
járt szó lesz róla), a diák azonosító száma és végül a diák országa. A jel tartalma „***” (három csil-
lag), ha a diák az olimpia szervező országának a versenyzője, különben pedig üres szöveg. Például a 
magyar diákok esetén az 1996-os olimpiai adatoknál jelenik meg a három csillag, mert ekkor a 8. 
IOI Veszprémben volt. 

Az olimpián belül a diákok rekordjai pont (PontSz) szerint csökkenő, azután nevük szerint 
növekvő sorban legyenek rendezettek! Feladat még, hogy a jelentésben csak azok a diákok szerepel-
jenek, akiknek ismert a „PontSz” mező értéke! 

Az egyes olimpiák résztvevői mögött jelenjen meg a diákok száma és az átlagos százalékpont 
(átlag PontSz) is! 

A jelentés elején az „IOI olimpiák helyezettjei” szöveg jelenjen meg! 
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Az elkészült jelentést futtatva, az aktuális adatok alapján készíts PDF formátumú fájlt „H.pdf” 
néven! A jelentés egy lehetséges megoldásának elejét fotóként a minták között is megtalálod: 
„adat-ab-ioi-minta-H-feladathoz.jpg”. 

I. Állapítsd meg, hogy volt-e egy „helyen” többször olimpia! Készíts lekérdezést, amelyben 
megjelenik minden olyan hely neve, amelyik többször előfordul a szervezők között! Írasd ki az ilyen 
helyek nevét és a rendezett olimpia sorszámát! A lista legyen névsorban, majd azon belül az olimpia 
sorszáma szerint csökkenő irányban rendezve! Egy kis emlékeztető az élet összetettségéről. Lehet 
azonos nevű város két országban, példaként Cambridge Angliában és az USA-ban is létezik. 

Értékelés: 

A.   8 pont 
A „kötelezőség” legalább 2 táblában (az 5-ből) teljesen rendben; 1 pont 
a „nem lehet negatív”ellenőrzési feltétel megadása hibaüzenettel 1 tábla  
minden szükséges mezőjénél (tOlimpia, tOrszag és tPont közül) rendben van; 1 pont 
a „kötelezőség” és a feltétel megadása mindenhol rendben van; 1 pont 
tPont táblában a két mezőre intervallumba esés feltétele, üzenettel rendben; 1 pont 
tPont táblában Erem mezőre az ellenőrzés, üzenettel rendben; 1 pont 
az 5 tábla közötti 5 kapcsolat, hivatkozási integritással beállítva 3 helyen; 1 pont 
mind az 5 kapcsolat helyesen van beállítva. 1 pont  
amennyiben hibátlan a megoldás. 1 pont 

B.   6 pont 
Csak a megfelelő mezők látszódnak (4 db), értelmes felirattal és a rendezés helyes; 1 pont 
van egy jó feltétel a diák nevére (pl. Nev LIKE ”*dan*”); 1 pont 
van két jó feltétel a diák nevére és azok VAGY kapcsolatban vannak (IN() is jó); 1 pont 
van jó feltétel  az évszámra (pl. Ev<2010); 1 pont  
 mindkettő névre szóló feltételre vonatkozik az évre való szűrés. 1 pont  
amennyiben hibátlan a megoldás. 1 pont 

C.   4 pont 
Az egyik statisztika meg van; 1 pont 
mindkettő statisztika elkészült; 1 pont 
egy lekérdezésben szerepelnek;  1 pont 
jó sorrendben a két adat és értelmesek a feliratok. 1 pont 

D.   6 pont 
Van csoportképzés diákokra és meg is jelenik a név; 1 pont 
figyel a névrokonság felismerésére (csoportképzés a DAzon-ra is) 1 pont 
van olimpiák száma helyesen (pl. COUNT() kötelező kitöltésű mezőre); 1 pont 
van érmek száma helyesen (pl. COUNT(Erem)); 1 pont 
a rendezés az összetett szempontra jól van beállítva;  1 pont 
magyar diákok adataiból dolgozik és jók a felíratok, valamint 
pontosan a szükséges oszlopok látszanak és a kívánt sorrendben vannak. 1 pont 

E.   5 pont 
Módosító (frissítő) lekérdezés, jó táblára (tPont); 1 pont 
van jó feltétel a hibátlan kiválasztására, a feltétel korrekt (PontSz=100 a jó, a HelySz=100 
lehet úgy is elvileg, hogy senki sem volt hibátlan, de a legjobbak akkor is HelySz-ben 100-at 
érnek el);  2 pont 
a módosítás a „Megj” mezőt érinti és a régi tartalom benne lesz az eredményben; 1 pont 
működőképes a lekérdezés és jó rekordokba tesz jó értéket (most egy rekord ilyen). 1 pont 

F.   5 pont 
Vannak ország nevek, névsorban, elvárt felirattal; 1 pont 
van allekérdezés (feladat részlet), ami kiszedi a tSzervez táblából az eddigi szervezők kódját 
(Okod);  1 pont 
NOT IN() formulát használ helyesen (az allekérdezés esetleg lehet hibás); 1 pont 
működőképes a lekérdezés (a két részmegoldás helyesen van egybe építve). 2 pont 
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G.   9 pont 
Megjelenik az évszám oszlop, az évszámok egyszer és csökkenően vannak; 1 pont 
az eredmény csak a magyar diákok adataiból készül (pl. 36 vagy Hungary figyelése)  
és a feliratok értelmesek; 1 pont 
megjelenik az összes diák száma évenként; 1 pont 
megjelenik a 3 fajta éremből egy, helyesen számolva; 1 pont 
megjelenik a 3 fajta éremből mind a 3, helyesen számolva; 1 pont 
megjelenik a további indulók száma helyesen számolva; 1 pont 
helyes a számolás és az oszlopok sorrendje az elvárt, tehát például az arany után az ezüst jön és 
nem a bronz. 2 pont  
amennyiben hibátlan a megoldás. 1 pont 

H.   10 pont 
Jó az adatforrás a diákok szemszögéből (csak a nem üres PontSz értékű diákok), és  
a szükséges mezők megvannak; 1 pont 
az olimpiák kért adatai megvannak (az ország név kinyerése ütközhet a diákéval); 1 pont 
a „jel” (számított mező) van és helyes az értéke; 2 pont 
van jelentés, jó adatforrásból, a diák és olimpiai adatok is korrektek; 1 pont 
a jelentésben a olimpiánként van csoportképezés (jár a pont, ha nem tökéletes az adatok összeál-
lítása, de a részfeladat értelmesen megoldott); 1 pont 
a csoportokban jó sorrendben vannak a mezők, és csak ami kell,  1 pont 
a csoporton belüli rendezés az összetett szempontra jól be van állítva; 1 pont 
a jelentésben a feliratok jók és látszódnak valamint  
a mezők tartalma olvasható a jelentésben; 1 pont 
a PDF formátumú fájl elkészült a jelentésből. 1 pont 

I.   7 pont 
A tSzervez táblát kétszer felvette; 1 pont 
van feltétel a két tábla alapján a nevek egyezésére;  1 pont 
van feltétel a két tábla alapján az országkódok egyezésére is (mivel lehet azonos nevű város két 
országban is); 1 pont 
van feltétel a sorszámok különbözőségére; 1 pont 
a három feltétel létezik,  és ezek ÉS kapcsoaltban vannak;  1 pont 
 
(amennyiben más elven, de helyes eredményt ad eddig a lekérdezés az egyediségtől eltekintve,  
akkor bontatlanul járnak az eddigi pontok és a további pontokról is lehet dönteni) 
 
gondoskodott róla, hogy egyszer látszódjon a név-sorszám pár (DISTINCT), mert pl.: 
„Athens” név jelenleg csak két olimpiát fogadott, de ha három lenne, akkor duplázódhatna min-
denhol a kiírás; 1 pont 
a kiválogatás rendben és csak a kívánt két mező látszódik, jó felirattal és a rendezés is helyes a 
két mezőre. 1 pont 

4. feladat: IOI (20 pont) 

Készíts egy prezentációt az IOI-ról ioi néven, a kapott minta alapján! 

A bemutatóban használj a mintához leginkább hasonlító, talpatlan betűtípust! Az IOI logó min-
den dián a http://ioinformatics.org/ oldalra mutató link. A bemutató címe árnyékolt. 

A címdia kivételével minden dián szerepeljen egy narancssárga-sárga színátmenetes sáv és egy 
barna sáv a mintának megfelelően! A sávok és az IOI logó minden dián ugyanabban a pozícióban 
legyenek láthatóak! A diák tartalmi elemei az utolsó dia kivételével a logó mellett fennmaradó fehér 
területre kerüljenek. 

A bemutatóban szereplő diagramhoz szükséges adatokat az eredmenyek_2013.csv doku-
mentum tartalmazza. A bemutatóban használt képek megtalálhatóak a források között. 

A második dián először csak a diagram látszódik a Magyarország (368) szöveg és a hozzá tarto-
zó vonal kattintásra jelenik meg. A diagramon minden felirat legyen jól olvasható! 

http://ioinformatics.org/
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A harmadik dián egymás után automatikusan jelenjenek meg időrendben az elmúlt 4 év logói! A 
logók középpontjai legyenek egy pontban, a korábbi logók ne lógjanak ki az animációk során! (A 
mintán az utolsó állapot látható.) 

A negyedik dián a nyíl először a dia bal alsó sarkában található, majd kattintásra mozog úgy, 
hogy végül Tajvan szigetére mutasson. A nyíl mozgása után forogva jelenjen meg a 2014-es logó a 
térkép közepén. (A mintán az animációk utáni állapot látható.) 

Értékelés: 

A címdia kivételével mindegyik dián 

A. látható a két sáv; 1 pont 

B. a felső sáv szélesebb és narancssárga-sárga színátmenetes 1 pont 

C. a diák címe a sávon található, középre igazított és fehér színű; 1 pont 

D. a sáv alatt balra közvetlenül megtalálható a IOI logó és a link a megfelelő oldalra mutat; 1 pont 

E. a bemutatóban minden szöveg talpatlan betűtípussal formázott. 1 pont 

F. a tartalmi elemek a megfelelő helyen vannak. 1 pont 

A fenti pontok csak abban az esetben adhatóak meg, ha a címdia kivételével mindhárom diát 
elkészített a versenyző. 

1.dia (Címdia) 

G. A címdián vízszintesen középre igazítva látható az IOI logó és a megfelelő oldalra mutat. 1 pont 

H. A cím a mintának megfelelő helyen van, narancssárga színű és árnyékolt. 1 pont 

2.dia (2013 legeredményesebb országainak átlagpontszámai) 

I. Elkészítette az oszlopdiagramot a megfelelő adatokkal. 2 pont 

J. A diagramon minden szöveg jól olvasható. 1 pont 

K. A diagram oszlopai narancssárgák és az oszlopok felett vannak adatfeliratok. 1 pont 

L. A zöld szöveg és a vonal kattintásra jó helyen megjelenik. 1 pont 

3.dia (Az elmúlt 4 év) 

M. Elhelyezte a logókat úgy, hogy a középpontjaik egy pontban vannak. 1 pont 

N. A logók időrendben jelennek meg egymás után automatikusan. 1 pont 

O. A korábbi logók nem lógnak ki az animációk közben. 1 pont 

4.dia (2014) 

P. A térkép kitölti az egész fehér területet. 1 pont 

Q. Jó helyen látszódik az IOI logó, takarja a képet és a link a megfelelő helyre mutat  1 pont 

R. Van nyíl és kattintásra a megfelelő helyre mozog. 1 pont 

S. A nyíl után forogva megjelenik a 2014-es logó a térkép közepén. 1 pont 

Elérhető összpontszám: 300 pont + 100 pont az 1. fordulóból 


