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Oktatás i  Hivata l   

A 2015/2016 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló javítási-értékelési útmutató 

INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória 

Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes értékelés érdekében szigo-
rúan az alábbi útmutató szerint pontozzák, a megadott részpontszámokat ne bontsák tovább! 
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 pont-
számoknál a szöveges részben pontosvesszővel választottuk el a külön értékelendő részeket.  

A megoldások ugyanakkor „rugalmasan” javítandók, azaz pl. ha a versenyző által használt 
szövegszerkesztőben nincs a feladatban előírt Garamond betűtípus, akkor más, a mintában hasz-
nálthoz hasonló kinézetű betűtípus is elfogadható. 

Nem minden részfeladatot írunk le a feladatszövegben, többet fel kell ismerni a mellékelt do-
kumentumok alapján! A feladatokhoz a mintadokumentumok is a nyersanyagok között vannak. 

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 Garamond. 

1. feladat: Honlap a hibrid autókról (60 pont) 

A mellékelt minta és a hozzávalók alapján készíts egy 1 oldalból álló honlapot a Hibrid autók-
ról! A mintán megfigyelheted az oldal elrendezését, a különböző igazításokat, térközöket és más 
tulajdonságokat. 

Azon tulajdonságokat, amelyek a mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük. 

• A szövegek egységesen Arial (sans-serif) betűtípussal vannak szedve. 

• Az oldal böngészőben megjelenő címe a Hibrid autók legyen. 

• Az oldalt index.html néven kell elmenteni! 

• Az oldal háttérszíne: #333333; 

• A tartalom egy olyan középre igazított blokkban helyezkedik el, ami 860 képpont széles, fe-
hér hátterű. 

• Az oldal fejléce 250 képpont magas, és ebben a fejlec.png kép háttérképként van el-
helyezve.  

• Az oldal fejlécében szereplő egyes címsor (Hibrid autók) színe: #000080. 

• Az oldalon minden kettes címsor (Bevezető. A hibridautók elterjedése stb.) színe: #800080. 

• A menüt tartalmazó sáv 50 képpont magas. Háttérszíne: #C0C0C0. Minden menüpontra 
kattintva a hozzá tartozó adott címsorra kerülünk az oldalon belül. 

• A táblázat első sorában fejléc cellákat kell létrehozni! 

• Az űrlap e-mailben, post metódussal a saját e-mail címedre továbbítódjon! 

• A szövegmező hossza 80 karakter, neve: nev. A választókapcsoló neve vasarlas legyen 
és a következő értékeket vegye fel a választástól függően: igen, nem, talan 
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• A jelölőnégyzetek neve az ország neve legyen ékezetek nélkül, az érték minden esetben az 
igen szó legyen! 

• A szövegterület 80 oszlopból és 10 sorból álljon. Neve: velemeny 

• A lap alján lévő linkek új ablakba jelenjenek meg. 

Értékelés:  

A. Van index.html; az oldal böngészőben megjelenő címe: Hibrid autók 1 pont 

B. A szövegek egységesen Arial (sans-serif) betűtípusúak 1 pont 

C. Az oldal háttérszíne:#333333 1 pont 

D. A tartalom egy olyan középre igazított blokkban helyezkedik el; ami 860 képpont széles; fehér 
hátterű  1+1+1 pont 

E. Az oldal fejléce 250 képpont magas; ebben van a fejlec.png háttérképként 1+2 pont 

F. Az oldal fejlécében a Hibrid autók szöveg egyes címsor; színe: #000080 1+1 pont 

G. Az egyes címsor alulra és balra van igazítva 1 pont 

H. A teljes szöveg szerepel az oldalon, a bekezdések a minta szerintiek 2 pont 

I. Az oldalon minden kettes címsor (Bevezető. A hibridautók elterjedése stb.) szerepel; színe: 
#800080  2 pont 

J. A menüt tartalmazó sáv 50 képpont magas. Háttérszíne: #C0C0C0  1+1 pont 

K. Legalább 1 menüpont az oldal megfelelő részére ugrik 2 pont 

L. Mind a 4 menüpontra kattintva az adott címsorra kerülünk az oldalon belül 2 pont 

M. A Toyota priust ábrázoló kép jó helyen van; a képet balról veszi körbe a szöveg 1+1 pont 

N. A Taxit ábrázoló kép jó helyen van; középre igazítva 1+1 pont 

O. A táblázat 2 oszlopból és 9 sorból áll; középre van igazítva 1+1 pont 

P. Az első sora két fejléccellából áll 1 pont 

Q. A fejléc cellák lila hátterűek, fehér színűek 1+1 pont 

R. Az adatok a minta szerint szerepelnek 2 pont 

S. A sorok a minta szerint sárga színűek 2 pont 

T. A táblázat körül és a cellák körül vékony szegély látszik  1 pont 

U. Az űrlap e-mailben, post metódussal egy e-mail címre továbbítódik  2 pont 

V. Az űrlap címkéi félkövérrel kiemeltek 1 pont 

W. Elhelyezésre került a szövegmező, hossza 80 karakter; neve: nev 1+1 pont 

X. Elhelyezésre került a 3 választókapcsoló. Neve vasarlas 2+1 pont 

Y. A következő értékeket veszi fel a választástól függően: igen, nem, talan 2 pont 

Z. A jelölőnégyzetek neve az ország neve ékezetek nélkül; az érték minden esetben az igen szó  
  3 pont 

AA. Van szövegterületet; 80 oszlopból és 10 sorból áll; Neve: velemeny 1+1+1 pont 

BB. Elhelyezte a küldés gombot; megfelelően működik 1+1 pont 

CC. Elhelyezte az alaphelyzet gombot; megfelelően működik 1+1 pont 

DD. A lap alján legalább 1 linket létrehozott; új ablakban jelenik meg 1+1 pont 

EE. Az összes linket jól létrehozta; mindegyik új ablakban nyílik 2 pont 
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2. feladat: Autók (110 pont)1  

Készítsd el a személyautókat ismertető 8 oldalas dokumentumot (Autók.rtf) a mintának 
megfelelően! 

Értékelés:  

A. Főcím legnagyobb betűkkel; vastag; középen; barna színű; jó térközzel 1+1+1+1+1 pont 

B. Alcímek következő betűmérettel; vastag; barna; jó térközzel; balra igazítva 1+1+1+1+1 pont 

C. Al-alcímek következő betűmérettel; vastag; barna; jó térközzel; balra igazítva 1+1+1+1+1 pont 

D. Normál szöveg következő betűmérettel; sorkizárt; jó térközzel; elválasztással; behúzás nélkül 
  1+1+1+2+2 pont 

E. Képaláírás a legkisebb betűmérettel; dőlt; középre igazított; jó térközzel 1+1+1+1 pont 

F. Van bal; és jobb oldalszegély; a mintához hasonló 1+1+2 pont 

G. Élőláb felső szegéllyel; a mintának megfelelő oldalszámozással; minden barna 1+1+1 pont 

H. Élőfej első oldalon nincs; a többi oldalon van; minden szöveg barna; a szöveg nagy méretű be-
tűkkel; alsó szegéllyel; barna színű 1+1+1+2+1+1 pont 

I. Páros oldalon a szöveg balra igazított; az autó képe jó méretű; jobbra igazított 1+2+1 pont 

J. Páratlan oldalon a szöveg jobbra igazított; az autó képe jó méretű; balra igazított; a kép a páros 
oldali kép tükörképe 1+2+1+3 pont 

K. Az első oldalon van 6 kép; képaláírással; a minta szerinti elrendezésben; azonos képmagasság-
gal; a képek középre igazítva 6*1+1+2+2+1 pont 

L. A második-ötödik-hatodik oldalon van felsorolás; jó behúzással; jó felsorolásjellel (autó); az au-
tó a nyersanyagban kapott tükörképe; a felsorolásjel jó méretű; a szöveghez (függőlegesen) jól 
igazított  3*1+1+2+3+2+2 pont 

M. Az ötödik oldalon van kép; jó méretben; jó helyen; jó szegéllyel; barna színű; képaláírással 
  2+1+2+1+1+1 pont 

N. A hetedik oldalon van kép; jó méretben; jó helyen; jó szegéllyel; barna színű; képaláírással 
  2+1+2+1+1+1 pont 

O. Az ötödik-hatodik oldalon jók az alsó indexek (NO2,SO2,O3,NOx,) 2 pont 
(1 pont adható, ha legalább 2 helyen jó) 

P. A dokumentum a mintának megfelelően 8 oldalas 8*2 pont 

3. feladat: Magyarországi autógyártás (90 pont)2 

Készítsd el a magyarországi autógyártás legfontosabb szereplőit ismertető 4 oldalas dokumen-

tumot a mintának megfelelően (Magyar autók.rtf)!  

A dokumentum első oldala A5-ös fekvő, a több A4-es álló tájolású legyen! 

Értékelés: 

A. Az első oldal A5-ös; fekvő; a többi oldal A4-es; álló; mindegyik függőlegesen középre igazított 
  3+3+2+1+2 pont 

B. Van alsó; és felső szegély az oldalakon; a mintához hasonló 1+1+3 pont 

C. A főcímek a legnagyobb betűméretűek; középre igazítottak; zöldek; jó térköz 1+1+1+1 pont 

D. Az alcímek következő betűméretűek; zöldek; jó térközzel 1+1+1 pont 

                                                 

1 A feladatban a képek és szövegek a wikipedia-ról, a rajzok a www.rajzokvilaga.com oldalról származnak. 

2 A feladatban a képek és szövegek a wikipedia-ról származnak. 

http://www.rajzokvilaga.com/index.php/auto-kocsi-busz-rajzok/category/26
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E. A normál szöveg a legkisebb betűméretű; jó behúzással; sorkizárt; jó térközzel; elválasztással 
  1+1+1+1+2 pont 

F. Az első oldalon a négy gyár jó tagolásban; a városnevek vastagon 2+1 pont 

G. Az első oldalon van jó tartalmú táblázat; szegélyezése a mintának megfelelő; a címsora közép-
re igazított; a szöveg sehol sem törik 2 sorra; sehol nem ér a szegélyhez 3+2+1+1+2 pont 

H. A számok a jobb margótól behúzva; jobbra igazítottak; ezres tagolásúak; a két megjegyzés jó 
helyen szerepel; szerepel rájuk a hivatkozás; a szöveges rész olyan, mint a normál szöveg; de 
nincs behúzása 2+1+1+1+1+1+1 pont 

I. A második oldalon van jó tartalmú táblázat; a mintának megfelelő szegélyezésű; a mintának 
megfelelő tagolású; a két autó képe középre igazított; a címsor középen 3+2+3+1+1 pont 

J. A harmadik oldalon van jó tartalmú táblázat; az alsó része balra és a felső része jobbra igazított; 
a mintának megfelelő szegélyezésű; a mintának megfelelő tagolású; a címsorok középen 
  3+2+2+1+1 pont 

K. Az első rész balra; a második rész jobbra igazított; az első rész jobb; a második rész bal szegé-
lye jó; a számok ezres tagolásúak; a számok a jobb margótól behúzva 1+1+1+1+1+1 pont 

L. A negyedik oldalon van évenkénti felsorolás; jó behúzással; jó térközzel; az év látszik felsorolás 
jelnek (de pl. 2 oszlopos táblázattal is megvalósítható); nem sorkizárt; jó elválasztó vonallal 
  2+1+1+3+1+2 pont 

M. Két helyen jó a m2; három helyen jó az ezres tagolás 1+1 pont 

N. A dokumentum a mintának megfelelően 4 oldalas 4*1 pont 

4. feladat: Motorizáció Európában (70 pont) 

A mellékelt motorizacio nevű dokumentum3 az ezer lakosra jutó személygépkocsik 

számát adja meg az európai országokban, 1991-2012-ig. Készítsd el ennek alapján a statisz-

tika munkafüzetben a Motorizáció munkalapot a következő elvárásoknak megfelelően! 
A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! A minták nem (feltétlenül) a helyes eredmé-
nyek felhasználásával készültek. Ha a feladat szövege mást nem említ, a megoldásodnak minden 
esetben olyannak kell lennie, hogy ha bármelyik kiindulási adat megváltozna, akkor az eredmé-
nyek is automatikusan a módosított adat alapján számított, aktuális értéket mutassák! A megoldá-
sod minden esetben többet ér, ha nem használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kifejezetten ti-
los is), de a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel! 

A. Hozd létre a statisztika munkafüzetben a Motorizáció munkalapot! A min-
ta szerinti helyen és formában jelenítsd meg a honlapról kiolvasható értékeket! Érd el, hogy az 
országnevek és az évszámok mindig látszódjanak! 

 Ha egy ország egy adott évben nem szolgáltatott adatot, ezt – a mintának megfelelően – 
egy vonallal jelezd, 

 a táblázatot soronként a világosabb és a sötétebb aranyszínű háttér, oszloponként pedig a 
piros és a zöld karakterszín váltogatásával tedd könnyebben olvashatóvá! 

B. Érd el, hogy minden oszlopban az adott évben legnagyobb érték(ek) félkövér, dőlt számje-
gyekkel jelenjen(ek) meg! 

Az elkészített táblázat alatt, a minta szerinti helyen, mindenütt a cellák közepére igazítva, vála-
szolj évenként a C-G. pontban feltett kérdésekre! 

C. Mennyi volt az adott évben a legkisebb, ezer lakosra jutó autószám (38. sor)? Ne használj 
segédcellát! 

                                                 

3 Forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdpc340.html  

https://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tsdpc340.html
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D. Hány ország szolgáltatott adatot az adott évben (39. sor)? Ne használj segédcellát! 

E. Hány országban volt az adott évben kevesebb autó, mint nálunk (40. sor) Ne használj se-
gédcellát! 

F. Érd el, hogy az A42-es cellát egy ország kiválasztásával lehessen kitölteni (gondoskodj ar-
ról, hogy csak a táblázatban szereplő országot lehessen választani, azok közül viszont bármelyi-
ket)! Add meg a B43-as cellába írt egyetlen, másolható függvénnyel, hogy a kiválasztott ország 
1991-ben vajon a mezőny első felében volt-e! A függvény másolás után adjon helyes eredményt 
bármelyik évben (43. sor)! Lényegesen több pontot kapsz, ha nem használsz segédcellát! 

G. Hány országban nőtt az autók száma az előző évhez képest (44. sor)? Lényegesen több 
pontot kapsz, ha nem használsz segédcellát! 

H. Készítsd el az előzőekben megadott válaszok alatt a minta szerint a balti országok (Észtor-
szág, Lettország, Litvánia) gépkocsiállományának alakulását ábrázoló diagramot! 

Értékelés: 

A1.   5 pont 
Van statisztika munkafüzet, és abban Motorizáció munkalap, 1 pont 
csak a szükséges adatok kerültek a táblázatba, 1 pont 
azok viszont mind, 1 pont 
közülük az értéket nem tartalmazó cellákban mindenütt vonalka van. 2 pont 

A2.   2 pont 
Sorok színezése egy sorra rendben, 1 pont 
minden sorra rendben. 1 pont 

A3.   2 pont 
Oszlopok színezése egy oszlopra rendben, 1 pont 
minden oszlopra rendben. 1 pont 

A4.   3 pont 
Első sor és első oszlop formátuma rendben, 1 pont 
szegélyezés rendben, 1 pont 
ablaktábla rögzítve. 1 pont 

B.   4 pont 
A feltételes formázás képlete egy oszlopra jó, 1 pont 
minden oszlopra jó, 2 pont 
a formátum rendben. 1 pont 

C. (csak segédcella nélkül!) 2 pont 
A képlet egy cellára rendben, 1 pont 
minden cellára rendben (C-G. igazításért l. a G. feladatot!). 1 pont 

D. (csak segédcella nélkül!) 3 pont 
A feltétel egy cellára rendben, 1 pont 
a képlet egy cellára rendben, 1 pont 
minden cellára rendben. 1 pont 

E. (csak segédcella nélkül!) 4 pont 
A feltétel egy cellára rendben, 2 pont 
a képlet egy cellára rendben, 1 pont 
minden cellára rendben. 1 pont 

F1.   4 pont 
Az A42-be egy ország választható, 1 pont 
bármelyik ország választható, 1 pont 
csak létező ország választható. 2 pont 
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F2.   6 pont 
Egy konkrét évre helyesen számítja az adott ország helyezését, 2 pont 
helyesen veti össze az abban az évben adatot szolgáltató országok számával, 2 pont 
a képlet erre az évre rendben, 1 pont 
a képlet erre az évre bármely országra rendben. 1 pont 

F3.   4 pont 
A képlet másolható, és le is másolta, 2 pont 
a képlet bármelyik országra és évre rendben. 2 pont 

F4.   4 pont 
Minden rendben, és sehol nem használt segédcellát. 4 pont 

G1.   5 pont 
1991-re üres cella (nincs értelme), 2 pont 
1992-re csak numerikus értékek esetén hasonlít, 1 pont 
jó feltételt használ, 1 pont 
helyesen számolja össze a feltételnek megfelelő országokat. 1 pont 

G2.   3 pont 
A képlet másolható, és le is másolta, 1 pont 
a képlet 2012-ig minden évre rendben. 2 pont 

G3.   3 pont 
Minden rendben, és sehol nem használt segédcellát. 3 pont 

G4.   1 pont 
C-G-ig a középre/középre igazítás mindenütt rendben. 1 pont 

H1.   4 pont 
Diagram van,  1 pont 
megfelelő típusú, 1 pont 
az adatok rendben (2012-ben Litvánia nincs benne, de a másik két ország igen). 2 pont 

H2.   3 pont 
Diagramterület rendben, 2 pont 
rajzterület rendben. 1 pont 

H3.   4 pont 
Vonalszínek rendben, 1 pont 
a jelmagyarázat jó helyen és méretben, 1 pont 
a jelmagyarázatban a karakterméret rendben, 1 pont 
a jelmagyarázatban a karakterszínek rendben. 1 pont 

H4.   4 pont 
Vízszintes tengely rendben (kb. 45°), 1 pont 
függőleges tengely rendben (db), 1 pont 
diagramcím rendben, 1 pont 
külső szegély rendben. 1 pont 

5. feladat: Gépkocsinyeremény-betétkönyv (70 pont) 

Az OTP 1961-ben vezette be a gépkocsinyeremény-betétkönyvet. Az ilyen betétkönyvben el-
helyezett összeg után a bank nem fizet kamatot, viszont a betétkönyv egyfajta sorsjegyként mű-
ködik: a rendszeres sorsolásokon különböző típusú autókat lehet nyerni. A nyertesnek 30 napja 
van a nyeremény átvételére, ha ezt nem teszi meg, akkor csak a gépkocsi árára tarthat igényt. 

Ezeknek a betétkönyveknek az azonosítóit időnként közzéteszik, az ez évi adatokat az At-

nem-vett.pdf nevű dokumentum4 tartalmazza. Készítsd el ennek alapján a statiszti-

ka munkafüzetben a Gépkocsinyeremény munkalapot a következő elvárásoknak megfe-

                                                 

4 Forrás: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/At_nem_vett_20150128.pdf  

https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/At_nem_vett_20150128.pdf
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lelően! A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! A minták nem (feltétlenül) a helyes 
eredmények felhasználásával készültek. Ha a feladat szövege mást nem említ, a 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 
megoldásod minden esetben többet ér, ha nem használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kife-
jezetten tilos is), de a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontvesz-
teséggel! 

A. Hozd létre a statisztika munkafüzetben a Gépkocsinyeremény munkala-
pot, annak A és B oszlopában jelenítsd meg az egyes betétkönyvek adatait: 

 a táblázatba a betétkönyvek sorozatán és számán kívül más adat ne kerüljön át, 

 ezek az eredeti táblázatban elfoglalt sorrendjük szerint szerepeljenek5, 

 a megjegyzéssel is kiemelt kétszeres nyertes betétkönyv is csak egyszer forduljon elő! 

B. A C és a D oszlopban, oszloponként egy-egy alkalmas függvény segítségével érd el, hogy a 
betétkönyvek adatai szám szerint növekvő sorrendben jelenjenek meg! A táblázatot mindenben a 
minta szerint formázd! Érd el, hogy a rovatfej görgetés közben is látszódjék! Megoldásod többet 
ér, ha nem használsz segédcellát!  

C. Az elkészített táblázat alatt, a minta szerinti helyen és formátumban oldd meg az alábbi fel-
adatokat! Lényegesen több pontot kapsz, ha nem használsz segédcellát! 

 Állapítsd meg a (sorozatszámok nélküli) sorszámok közötti legkisebb eltérést, és írd az 
eredményt a megadott helyre (természetesen a helyes értékekkel, a megadott formátum-
ban): „A legkisebb eltérés a nyertes sorszámok között: 23”! 

 Állapítsd meg, hogy ez a bizonyos legkisebb eltérés hány esetben fordult elő, és ez %-
osan kifejezve milyen hányadot jelent (természetesen a helyes értékekkel, a megadott for-
mátumban): „Ilyen mértékű eltérés 4 alkalommal, az esetek 3,456%-ában fordult elő”! 

D. Határozd meg a minta szerinti helyen és formátumban a sorozatszámok ötös kategóriák 
szerinti eloszlását; az 50 fölötti értékek részletezése nélkül! Ne használj segédcellát! 

E. Készítsd el a munkalap pdf-formátumú változatát, statisztika néven! Ezen kizáró-
lag az A. és a B. részfeladatok megoldása szerepeljen, mindenütt a lap közepére igazítva, és a ro-
vatfej minden lapon látszódjék! Az élőláb közepén legyen oldalszám, az élőfejben félkövér, piros 
karakterekkel szerepeljen balról a versenyző neve, jobbról az „OKTV 1. forduló” szöveg! 

Értékelés: 

A1.   6 pont 
Van statisztika munkafüzet, és abban Gépkocsinyeremény munkalap. 1 pont 
Az adatok között nincs kép (indítókulcs, logo, elválasztóvonal), 1 pont 
az adatok között nincs megelőző szöveg (jegyzék…), 1 pont 
az adatok között nincs követő szöveg (sorsolva…, dátum, aláírás), 1 pont 
az adatok között nincs oldalszám, 1 pont 
az adatok között nincs a „duplanyertes” 1. és 2. jelzése. 1 pont 

A2.   4 pont 
A betétkönyvek azonosítói az A és a B oszlopba kerültek, 1 pont 
a sorozat és a szám az elvárások szerint van szétválasztva, 1 pont 
a sorozat formátuma 2 karakteres (vezető 0 látszik), 1 pont 
a szám formátuma 7 karakteres (vezető 0-k). 1 pont 

                                                 

5 Vedd észre, hogy a forrásdokumentumban a sorszámok egy-egy kategóriában a sorozat, azon belül a szám szerint 
„oszlopfolytonosan” növekvően rendezettek (az oldaltörésektől eltekintve) 
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A3.   1 pont 
Az adatok között a „duplanyertes” csak egyszer szerepel. 1 pont 

A4.   5 pont 
Az összes betétkönyv adata szerepel, 2 pont 
az eredeti („oszlopfolytonos”) sorrendben, 1 pont 
az eredeti táblázatrészek oldaltöréseit is figyelembe vette, 1 pont 
az eredeti táblázatrészek végén szereplő „kihúzások” (--..-----------) nem szerepelnek. 1 pont 

B1.   6 pont 
A D oszlopban szereplő függvény egy cellában rendben, 1 pont 
legalább két cellában rendben, 1 pont 
„másolható”, és le is másolta, 1 pont 
minden cellában rendben, 1 pont 
a fenti 4-ből legalább 3 pontot szerzett, és sehol nem használt segédcellát. 2 pont 

B2.   5 pont 
A C oszlopban szereplő függvény egy cellában a megfelelő betétkönyv sorozatát adja, 1 pont 
legalább két cellában a D-ben szereplő betétkönyv sorozatát adja, 1 pont 
„másolható”, és le is másolta, 1 pont 
minden cellában a D-ben szereplő betétkönyv sorozatát adja, 1 pont 
a fenti 4-ből legalább 3 pontot szerzett, és sehol nem használt segédcellát. 1 pont 

B3.   3 pont 
Karakter- és kitöltőszín mindenütt rendben, 1 pont 
cellaegyesítés, igazítás mindenütt rendben, 1 pont 
szegélyezés mindenütt rendben. 1 pont 

B4.   1 pont 
Ablaktábla rögzítve. 1 pont 

C1.   7 pont 
A legkisebb eltéréshez az eltérés mértékét egy helyen helyesen számítja, 2 pont 
legalább két helyen helyesen számítja, 1 pont 
a legkisebbet helyesen határozza meg, 1 pont 
a helyes eredmény meghatározásához nem használt segédcellát.  3 pont 

C2.   1 pont 
A mondatba foglalás rendben. 1 pont 

C3.   7 pont 
A legkisebb eltérés előfordulási száma rendben, 1 pont 
az arányhoz a viszonyítási alap rendben (1-gyel kevesebb a betétkönyvek számánál), 1 pont 
a legkisebb eltérés arányszáma rendben (0-t nem kell vizsgálni, legkisebb mindig van), 1 pont 
a helyes arány meghatározásához nem használt segédcellát.  4 pont 

C4.   4 pont 
A mondatba foglalás szövegesen rendben, 1 pont 
a mondatba foglalás a százalékérték formátumát tekintve rendben. 3 pont 

C5.   5 pont 
Az elhelyezés a mintának megfelelő, 1 pont 
karakter- és kitöltőszín mindkét részfeladatban rendben, 1 pont 
cellaegyesítés mindkét részfeladatban rendben, 1 pont 
igazítás, szegélyezés mindkét részfeladatban (+ a 2.-nál a sortörés) rendben. 2 pont 

D. (csak segédcella nélkül!) 7 pont 
A szükséges kategóriák szerepelnek (és csak azok), 1 pont 
az eredmény egy ötös kategóriára rendben, 1 pont 
az összes ötös kategóriára rendben, 1 pont 
az 50 fölötti kategóriára rendben, 2 pont 
a határokat mindenütt a felső kategóriához számolja. 1 pont 
Az elhelyezés és a formátum a minta szerinti. 1 pont 
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E.   8 pont 
statisztika.pdf van, 1 pont 
az összes előírt adatot nyomtatta, 1 pont 
csak ezeket nyomtatta, 1 pont 
élőláb rendben, 1 pont 
élőfej rendben, 1 pont 
ismétlődő sorok (rovatfej) rendben, 2 pont 
középre/középre igazítás rendben. 1 pont 

Összpontszám: 400 pont, beküldési határ: 190 pont 


