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Oktatási  Hivata l   

A 2015/2016 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 szigorúan 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 útmutatótól eltérő 
megoldások is lehetnek jók.) A fájlnév kiegészítők szoftverfüggőek lehetnek, az adott szoftverben alap-
értelmezettet kell használni! Az osztott pontszámoknál a szövegben levő pontosvessző 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 Garamond. Az egyes feladatokhoz szükséges nyersanyagot 
megkapod egy külön mappában. 

1. feladat: Cikkek (45 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható 8 oldalas cikkgyűjteményt (Cikkek.doc) a 2015. évi rövid 
pályás úszó Európa bajnokságról! 

A betűtípus mindenhol Cambria legyen! 

Értékelés:  

A. A főcímek jó: legnagyobb betű; középen; jó térköz; piros; vastag 1+1+1+1+1 pont 

B. Minden további alcím sötétebb piros; nagybetűs; következő betűméret; jó térköz; vastag  
  1+1+1+1+1 pont 

C. Normál szöveg jó: sorkizárt; behúzás nélküli; térköz; elválasztás; legkisebb betűméret; minden 
Cambria betűtípusú 1+1+1+1+1+1 pont 

D. A szöveg kéthasábos (de nem kötelező hasábokkal megoldani); közöttük jó távolság 3+1 pont 

E. Van élőfej; jó elválasztó vonallal; a szövegnél nagyobb betűmérettel; oldalsorszámmal; jó elválasztó 
vonallal  1+1+1+1 pont 

F. A versenyeredmények szegélyezettek; legkisebb betűmérettel; a magyarok nagybetűsen 1+1+1 pont 

G. Jó a versenyeredményeknél a térköz; jó a sorszámozás; a versenyszám neve és az eredményei nem 
törnek két oldalra vagy hasábba 1+1+2 pont 

H. Minden cikknél van kép; jó méretben; jó térközzel 2*(1+1+1) pont 
(a pontszám fele adható, ha legalább 3 kép jó) 

I. Minden cikk végén van dátum és hivatkozás; jó térközzel 1+1 pont 

J. Van eredmény táblázat; jó vastagon szedés; jó középre igazítás; a 0 értékek helyén kihúzás; holtver-
senynél nincs sorszámozás; jó szegélyezés 1+1+1+1+1+1 pont 
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2. feladat: Úszó EB (55 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható 3 oldalas dokumentumot a rövid pályás úszó Európa bajnok-
ságról (Úszó EB.doc)! 

Az alsó és felső margó legyen 2 cm-es! 

Értékelés:  

A. A főcím barna; vastag; jó térköz; legnagyobb betűméret 1+1+1+1 pont 

B. Az alcímek balra igazítottak; a főcímnél világosabb barnák; kisebb betűméretűek; jó térközzel; vasta-
gok  1+1+1+1+1 pont 

C. Az al-alcímek barnák; az alcímnél világosabbak; kisebb betűméretűek; jó térközzel; vastagok  
  1+1+1+1+1 pont 

D. A normál szöveg a legkisebb betűméretű; sorkizárt; behúzással; elválasztással 1+1+1+1 pont 

E. Van az első oldalon lábjegyzet; jó jelölő karakterrel; jó elválasztó vonallal; dőlt 1+1+1+1 pont 

F. Az első táblázat(pár) szegélyezés nélküli; jó címsorral; jó tartalommal; felváltva fehér és szürke háttér-
rel; a háttérhez jó igazítással 1+1+1+1+1 pont 

G. A második táblázat jó szegélyezésű; címsora vastag; középre igazított; az egyéni versenyszámok iga-
zítása jó; a váltóké is; a dátumok igazítása jó; két helyen szerepel a „nincs megrendezve” szöveg; az 
utolsó két sor cellái jó helyen vannak 1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

H. A harmadik táblázat jó szegélyű; jó tagolású; jó vastagítású; a számok jobbra igazítottak; a címsora 
ismétlődik; a három érem képe szerepel a címsorban; az utolsó sorban van összesített éremszám; jó 
háttérrel  1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

I. A negyedik táblázat két egymás melletti részből áll; jó tartalommal; éremszám szerinti sorrendben; az 
azonos éremszámúak névsor szerint; jó a háttérszín; jó a térköz; jó a címsora; a számok jobbra iga-
zítva; a 0 számok is szerepelnek 1+1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

J. Van oldalszámozás a jobb oldalon; jó szegéllyel; jó háttérrel 1+1+1 pont 

3. feladat: Éremtáblázat (120 pont)  

A mellékelt 2013 és 2015 nevű weblapok a két legutóbbi bajnokság legfontosabb eredményeit 
tartalmazzák1. Mindkét lapon középtájt találod az éremtáblázatot (Medal table). Ezek alapján kell elkészí-
tened az Eremtablazat munkafüzetet a következő feladatokban szereplő elvárásoknak megfele-
lően! A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! Vedd figyelembe, hogy a minták nem (feltét-
lenül) a helyes eredmények felhasználásával készültek! Ha a feladat szövege mást nem említ, a megoldá-
sodnak 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 megol-
dásod minden esetben többet ér, ha nem használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kifejezetten tilos 
is), de a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel. 

A. Hozd létre az Eremtablazat munkafüzetben az Érmek munkalapot! A kiindulási minta 
szerinti helyen és formában jelenítsd meg a honlapról kiolvasható értékeket! Kizárólag a kiindulási min-
tán látható adatokat szerepeltesd! A rovatfejben az egyes érmekhez tartozó cellákat az éremnek megfe-
lelő színnel jelöld! Érd el, hogy az évszám és a rovatfej sora mindig látható legyen! 

                                                 

1 Forrás (2016. 01 04.): https://en.wikipedia.org/wiki/2013_European_Short_Course_Swimming_Championships ill. 
https://en.wikipedia.org/wiki/2015_European_Short_Course_Swimming_Championships  

https://en.wikipedia.org/wiki/2013_European_Short_Course_Swimming_Championships
https://en.wikipedia.org/wiki/2015_European_Short_Course_Swimming_Championships
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B. Számítsd ki külön-külön mindkét EB-re az egyes országok által szerzett érmek számát, továbbá az 
összesen kiosztott érmek számát típusonként2! Határozd meg azt is, hogy összesen hány érem talált 
gazdára 2013-ban illetve 2015-ben!3 

C. Az országokat mindkét EB esetében az alábbi szempontok szerint állították sorba (ha szükségét 
érzed, ezt ki is használhatod!): 

 elsőként az aranyérmek száma szerint csökkenően, 

 ezen belül az ezüstérmek száma szerint csökkenően, 

 ha ez sem egyértelmű, akkor a bronzérmek száma szerint csökkenően, 

 és ha még ez sem elegendő, a sorrendet az ország neve alapján növekvően. 

Készíts a B3 és az I3 cellába egy-egy olyan képletet, amelyet a megfelelő cellákba lemásolva megkap-
juk, hogy melyik ország hányadik helyen végzett a kérdéses EB-n! A feladat megoldásához ne használj 
segédcellát! 

D. A minta szerint jelöld mindkét táblázatban félkövér, dőlt karakterekkel mindazon országok nevét, 
amelyek a kettő közül csak azon az EB-n indultak, a másikon nem! Ne használj segédcellát! 

E. A minta szerint emeld ki a 2015-ös táblázatban az egyes országok minden adatát 

 piros színnel, ha a 2013-as helyezésénél rosszabbat ért el 2015-ben, 

 sárga színnel, ha a 2013-as helyezésével azonosat ért el 2015-ben, 

 zöld színnel, ha a 2013-as helyezésénél jobbat ért el 2015-ben! 

Amennyiben egy ország nem indult 2013-ban, akkor az adatait tartalmazó cellák formátuma ne vál-
tozzon! Ne használj segédcellát! 

F. A C. feladatrészben említett rangsorolási szabály vélhetően nem találkozik mindenki igazságérze-
tével4. Éppen ezért szokás az országokat aszerint is rangsorolni, hogy összesen hány érmet nyertek (az 
érem színére tekintet nélkül), és az így kapott számok (csökkenő sorrendben) adják az elért helyezést. 
Számítsd ki az O oszlopban, hogy ezzel a módszerrel melyik ország hányadik helyre kerülne a 2015-ös 
EB-n! Ne használj segédcellát! 

G. Nem kevesen vannak olyanok, akiket az F. feladatrészben említett rangsorolási szabály sem elégít 
ki. Alapvetően ők is az elnyert érmek számát veszik figyelembe, de (a nem hivatalos olimpiai pontver-
seny mintájára) nem azonos súllyal: az aranyért 7, az ezüstért 5, a bronzért pedig 4 pontot számítanak, 
és az így szerzett pontok (csökkenő sorrendben) adják az elért helyezést. Számítsd ki a P oszlopban, 
hogy ezzel a módszerrel melyik ország hányadik helyre kerülne a 2015-ös EB-n! Lényegesen több pon-
tot kapsz, ha nem használsz segédcellát! 

H. Ábrázold a Sorrendek munkalapon a mintának megfelelően azt a diagramot, amellyel az F. 
és a G. feladatrészben mutatott sorrend összevethető az eredetivel!5 Ha az említett feladatrészekkel nem 
boldogultál, töltsd ki a diagramkészítéshez szükséges területet tetszőleges adatokkal! 

I. A minta szerinti helyen és elrendezésben válaszold meg a következő kérdést: Hány ország indult 
mindkét alkalommal? A megoldásért több pont jár, ha nem használsz segédcellát! 

                                                 

2 Eredményeid ellenőrzéséhez használd bátran a weblapon szereplő értékeket! 

3 A számított értékek a „szabályostól” a holtversenyek és doppingvétség miatt térnek el 

4 pl.: a 2013-as EB-n Litvánia 3 aranyával előrébb végzett, mint Olaszország, akinek ugyan csak 2 aranyat sikerült nyernie, 
viszont 5 ezüstöt és 7 bronzot is szerzett, míg Litvániának sem ezüst-, sem bronzérmese nem volt (de más példákat is lehetne 
sorolni) 

5 Az eredeti sorrend (ha nem is szigorúan, de monotonitásában) megfelel az országok sorrendjének, így az ehhez tartozó 
helyezéseket elegendő kevésbé látványosan ábrázolnunk. 
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J. Mint láthatjuk, mindkét évben voltak olyan országok, amelyek azonos eredménnyel, más szóval 
holtversenyben zárták az EB-t6. Feladatunkban azt vizsgáljuk, hogy a két EB közül melyikben volt a 
legnépesebb holtverseny, tehát mikor fordult elő a legtöbb országot érintő azonos eredmény. A minta 
szerinti helyen és elrendezésben válaszold meg a következő kérdéseket: 

 Melyik évben volt a legtöbb, holtversenyben azonos helyen végző ország? A cellában a megfele-
lő évszám jelenjen meg, ha pedig ez a maximális szám mindkét EB-n ugyanannyi lenne, akkor 
az Azonos volt szöveg! 

 Hányadik helyen végeztek ezek az országok? Ha a J31-ben egyezőség adódna, akkor a függvény 
hagyja üresen ezt a cellát! 

 Hány ilyen ország volt? Ha a J31-ben egyezőség adódna, akkor a függvény hagyja üresen ezt a 
cellát! 

A megoldásért minden esetben több pont jár, ha nem használsz segédcellát! 

Értékelés:  

A1.   6 pont 
Van Eremtablazat munkafüzet, és abban Érmek munkalap. 1 pont 
A megadott helyen megvan a két táblázat. 1 pont 
Csak a szükséges adatok kerültek a 2013-as táblázatba, 1 pont 
azok viszont mind. 1 pont 
Csak a szükséges adatok kerültek a 2015-ös táblázatba, 1 pont 
azok viszont mind. 1 pont 

A2.   9 pont 
Az egyik táblázat évszáma és formátuma (sormagasság, cellaegyesítés, igazítás, betűtípus) rendben, 
  1 pont 
az egyik táblázat adatrészében a cellaigazítás és a szegélyezés rendben, 1 pont 
az előző két rész a másik táblázatban is mind rendben. 1 pont 
Az egyik táblázat rovatfeje magyar nyelvű, tartalmilag rendben, 1 pont 
az egyik táblázat rovatfeje formátuma (sormagasság, betűstílus, igazítás, színezés) rendben, 1 pont 
az előző két rész a másik táblázatban is mind rendben. 1 pont 
A 2015-ös táblázat két további oszlopa létezik, helyes formátumban, 1 pont 
az „Olimpiai” szó kezdő idézőjele rendben. 1 pont 
Ablaktábla rögzítve. 1 pont 

B.   4 pont 
Az egyik táblázat összesítő oszlopa (G vagy N) rendben, 1 pont 
az egyik táblázat összesítő sora (D28:F28 vagy K28:M28) rendben, 1 pont 
az egyik táblázat összes éremszáma (G28 vagy N28) rendben. 1 pont 
A másik táblázatban mindezek rendben. 1 pont 

C1. (csak segédcella nélkül!) 9 pont 
Az egyik táblázatban a képlet feltétele figyel az előző sorra, 1 pont 
a képlet feltétele figyel az előző sorban szereplő valamely éremre, 1 pont 
a képlet feltétele figyel az előző sorban szereplő összes éremre, 1 pont 
a képlet feltétele helyesen figyel az előző sorban szereplő összes éremre. 1 pont 
Teljes éremszám-egyezés esetén az előző országéval egyező sorszámot ad, 1 pont 
nem egyezés esetén a megelőző sorok darabszámát vizsgálja, 1 pont 
nem egyezés esetén helyesen adja a megelőző sorok darabszámát. 2 pont 
A képlet a teljes oszlopra rendben. 1 pont 

                                                 

6 Pl. 2013-ban Németország és Svédország egyaránt 2 arany-, 5 ezüst- és 3 bronzérmet szerzett 
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C2. (csak segédcella nélkül!) 5 pont 
A másik táblázatban a képlet feltétele teljesen rendben, 1 pont 
egyezés esetén az előző országéval egyező sorszámot ad, 1 pont 
nem egyezés esetén helyesen adja a megelőző sorok darabszámát. 1 pont 
A képlet a teljes oszlopra rendben. 1 pont 
A formátum (igazítás) mindkét oszlopra rendben. 1 pont 

D. (csak segédcella nélkül!) 9 pont 
Az egyik táblázat egy cellájában a formázás feltétele figyel arra, hogy az ország a másik táblázatban 
szerepel-e,  1 pont 
ebben az egy cellában a formázás feltétele helyesen figyel arra, hogy az ország a másik táblázatban 
szerepel-e,  2 pont 
ebben az egy cellában a feltétel teljesülése esetén helyes formátumot ad meg. 1 pont 
Ebben a táblázatban a feltételes formázás a teljes oszlopra helyes, 1 pont 
azon kívül eső cellákra nem érvényes. 1 pont 
A másik táblázatban is minden rendben, pontosan az országnevek oszlopára. 3 pont 

E1. (csak segédcella nélkül!) 8 pont 
Az egyik szín esetén a feltételes formázás egy cellájában  
a feltétel figyel a saját táblázatában az ország helyezésére, 1 pont 
a feltétel figyel a másik táblázatban az ország nevére, 1 pont 
a feltétel figyel a másik táblázatban az ország helyezésére, 1 pont 
a feltétel mindkét helyezést helyesen határozza meg, 2 pont 
a feltétel a két helyezés közötti relációt helyesen határozza meg. 2 pont 
A formátum rendben. 1 pont 

E2. (csak segédcella nélkül!) 7 pont 
A feltételes formázás az E1 részben vizsgált cella sorában még egy cellára rendben, 1 pont 
a cella sorában minden cellára (tehát a teljes sorra) rendben, 2 pont 
egy teljes oszlopra is rendben, 1 pont 
minden teljes oszlopra rendben, 2 pont 
pontosan a szükséges tartományra (I3:N26) alkalmazta.  1 pont 

E3. (csak segédcella nélkül!) 5 pont 
Egy másik szín esetén a feltételes formázás egy cellában rendben, 1 pont 
egy teljes oszlopra is rendben, 1 pont 
minden teljes oszlopra rendben, 1 pont 
a feltétel a két helyezés közötti relációt helyesen határozza meg, 1 pont 
pontosan a szükséges tartományra (I3:N26) alkalmazta.  1 pont 

E4. (csak segédcella nélkül!) 6 pont 
Mindhárom szín esetén a feltételes formázás egy cellában rendben, 1 pont 
egy teljes oszlopra is rendben, 1 pont 
minden teljes oszlopra rendben, 1 pont 
a feltétel a két helyezés közötti relációt helyesen határozza meg. 1 pont 
pontosan a szükséges tartományra (I3:N26) alkalmazta. 1 pont 
A 2013-ban nem indult országok színezése változatlan 1 pont 

F. (csak segédcella nélkül!) 7 pont 
Az O3-ba a feladat megoldásához alkalmas függvényt választ, 1 pont 
a függvény az elért pontszámot az összes (többi) ország pontszámával összehasonlítja, 1 pont 
az elért pontszámot helyesen hasonlítja össze az összes ország pontszámával, 1 pont 
a konkrét cellára helyes értéket szolgáltat (az ennél az országnál több pontot elért országok száma + 
1).  1 pont 
A függvény másolható az összes országra, le is másolta, és minden ország esetén helyes értéket 
szolgáltat.  2 pont 
A formátum rendben. 1 pont 
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G1.   9 pont 
A P3-ba a feladat megoldásához alkalmas függvényt választ. 1 pont 
A függvény az adott ország érmeit helyes súllyal számítja, 1 pont 
a függvény az összes ország érmeit helyes súllyal számítja, 1 pont 
a függvény az elért pontszámot az összes (többi) ország pontszámával összehasonlítja, 1 pont 
az elért pontszámot helyesen hasonlítja össze az összes ország pontszámával, 1 pont 
a konkrét cellára helyes értéket szolgáltat (az ennél az országnál több pontot elért országok szá-
ma+1).  1 pont 
A függvény másolható az összes országra, le is másolta, és minden ország esetén helyes értéket 
szolgáltat.  2 pont 
A formátum rendben. 1 pont 

G2.   6 pont 
Az előző részben legalább 7 pontot szerzett, és a megoldáshoz rekordonként legfeljebb 1 segédcel-
lát használt. 2 pont 
Az előző részben legalább 7 pontot szerzett, és a megoldáshoz összesen legfeljebb 3 segédcellát 
használt.  2 pont 
Az előző részben legalább 7 pontot szerzett, és a megoldáshoz nem használt segédcellát. 2 pont 

H.   8 pont 
Sorrendek munkalapon diagram van, megfelelő típusú, 1 pont 
a használt adatterület rendben (akár hibás vagy hiányzó adatokkal). 1 pont 
Oszlopszínek rendben, 1 pont 
a jelmagyarázat jó helyen és méretben, 1 pont 
a jelmagyarázatban a karakterszínek rendben. 1 pont 
Vízszintes tengely rendben (kb. 45°-os felirat), 1 pont 
függőleges tengely rendben, 1 pont 
diagramcím rendben. 1 pont 

I.   7 pont 
A J30-ban a feladat megoldásához alkalmas függvényt választ, 1 pont 
mindkét EB országaira figyel, 1 pont 
mindkét EB országainak előfordulási számára figyel, 1 pont 
a kétszer szereplő országokat számolja, 1 pont 
a kétszer szereplő országokat helyesen számolja. 1 pont 
Az eredmény jó, és nem használt segédcellát. 2 pont 

J1.   4 pont 
A J31-ben a megoldáshoz alkalmas függvényeket választ (az összes ilyen és csak ilyen), 1 pont 
az egyik évre helyesen állapítja meg a leggyakoribb helyezésértéket, 1 pont 
az egyik évre helyesen állapítja meg ennek a darabszámát, 1 pont 
a másik évre helyesen állapítja meg a leggyakoribb helyezésérték darabszámát. 1 pont 

J2.   6 pont 
A két darabszám egyenlőségét megvizsgálja, 1 pont 
egyenlőség esetén Azonos volt, 1 pont 
egyébként a két darabszámot összehasonlítja, 1 pont 
a 2013 és a 2015 közül az egyiket helyesen adja, 1 pont 
a másikat is helyesen adja. 1 pont 
Az eredmény jó, és nem használt segédcellát. 1 pont 

J3.   5 pont 
A J32-ben és J33-ban a a megoldáshoz alkalmas függvényeket választ   
(az összes ilyen és csak ilyen), 1 pont 
J31 Azonos volt értéke esetén mindkét cellában üres értéket kapunk, 1 pont 
J31 2013 ill. 2015 értéke közül az egyikre a megfelelő helyezést és darabszámot adja, 1 pont 
J31 2013 ill. 2015 értéke közül a másikra is a megfelelő helyezést és darabszámot adja. 1 pont 
Az eredmény jó, és nem használt segédcellát. 1 pont 
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4. feladat: Az „Úszó” adatbázis (60 pont) 

Az adatbázisunkban a 2015. évi rövidpályás úszó EB-ről (hely és idő: Netánja, Izrael – 2015. decem-
ber 2. – december 6.) találsz adatokat. Az induló országok és versenyzők adatain túl, a megszervezett 
versenyszámokat és kizárólag a döntők eredményeit találod benne. Jó tudni (és az adatmodell is tükrö-
zi), hogy az országok csapatainak összetétele nem került tárolásra. 

Figyelem! Gondoskodj arról, hogy az előállított eredmények (lekérdezés, jelentés vagy űrlap) feliratá-
ban értelmes magyar szavak legyenek, és csak az igényelt információk jelenjenek meg, mégpedig a kért 
sorrendben! A megtervezett adatmodell részletes leírását az „adat-ab-uszo-modell.pdf” 
fájlban találod. 

Az adatbázist az „adat-ab-uszo.accdb” fájl tartalmazza. Az adatok forrása7 alapján az 
adatgyűjtés zárónapja 2015.12.28. volt. 

Elvárások és jelölések a feladat kapcsán. A megoldás során különböző típusú objektumok keletkez-
hetnek: lekérdezés, űrlap vagy jelentés. Ezeket mindig úgy mentsd el, hogy a nevük első karaktere a fel-
adat betűjele legyen! Például, ha egy feladat „X” jelű, és egy űrlap is és egy lekérdezés is szükséges hoz-
zá, akkor egy lehetséges elnevezés: „X” nevű űrlap és „X_segéd” nevű lekérdezés. 

A. Az „Úszó” adatbázis tábláiban az elsődleges kulcsok már be vannak állítva. Az adatmodell alapján 
állítsd be a tEredmeny táblában a mezőszintű megszorításokat és a táblák közötti kapcsolatokat is! 
Jótanácsok:  

 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. Szeretnénk tudni, hogy a döntőben kik győztek új világcsúccsal. Megjelenítendő adatok: vezetéknév, 
utónév, országkód, valamint a versenyszám neve és neme. A lista az úszók neve (vezetéknévre, azon belül utó-
név) szerint növekvően legyen rendezett! Elvárások: 

 a jelenlegi világcsúcs beállítása nem új világcsúcs,  
 nem a jelenlegi világcsúcsnál jobb eredményt elérők, hanem csak az ilyen győztesek kelle-

nek. 
C. Melyek az „aranyat érő” pályák? Az egyes pályákon mennyi aranyérem született? Készíts egy le-

kérdezést, amely a „nyertes” pályák sorszámát és az aranyak számát írja ki! A lista aranyak száma szerint 
csökkenő rendezettségű legyen! 

D. Készítsd el az országok éremtáblázatát! A táblázatban azok az országok jelennek meg egy-egy 
sorban, amelyek legalább egy érmet szereztek. Elvárások: 

 Oszlopok. A várt táblázat oszlopai rendre: országnév, az 1., a 2. és a 3. helyezések száma, vala-
mint az érmek száma összesen.  

 Feliratok. Az 1., 2. és 3. helyezések száma oszlopok felirata legyen rendre Arany, Ezüst illet-
ve Bronz!  

 Rendezettség. A táblázat elején a legeredményesebb országokat szeretnénk látni. Ezért ren-
dezést  

o elsősorban az aranyérmek száma szerint csökkenően,  
o majd az ezüstérmek száma szerint csökkenően, 
o végül a bronzérmek száma szerint csökkenően kell beállítani. 
o Amennyiben így is lenne egyezés, a sorrendet az országnév határozza meg. 

                                                 

7 Források:  
http://netanya2015.microplustiming.com/export/NU_Netanya/NU/pdf/Book.pdf?x=16:14:21  
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6vid_p%C3%A1ly%C3%A1s_%C3%BAsz%C3%B3-Eur%C3%B3pa-
bajnoks%C3%A1g 

http://netanya2015.microplustiming.com/export/NU_Netanya/NU/pdf/Book.pdf?x=16:14:21
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6vid_p%C3%A1ly%C3%A1s_%C3%BAsz%C3%B3-Eur%C3%B3pa-bajnoks%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/R%C3%B6vid_p%C3%A1ly%C3%A1s_%C3%BAsz%C3%B3-Eur%C3%B3pa-bajnoks%C3%A1g
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E. Listázzuk ki azokat a versenyszámokat, amelyeket kizárólag csak férfi vagy csak női versenyzők-
nek hirdetnek meg! Az eredmény két oszlopa: versenyszám neve és versenyszám neme. A lista versenyszám neme 
szerint legyen rendezett! 

F. Mely országok nem jutottak be a döntőkbe? A listában az egyetlen tartalom az ország neve, és név-
sor szerint legyen rendezett! 

G. Mely versenyeken alakult ki holtverseny az érmes helyezéseknél? A listában szereplő adatok: ver-
seny neve, verseny neme, helyezés és a holtversenyben résztvevő indulók száma. A rendezés verseny neve, verseny neme és 
a helyezés szerint legyen! 

H. Szeretnénk a verseny bizonyos eredményeit megjegyzéssel ellátni. 

 Egészítsd ki „kézzel” az adatbázis tEredmeny tábláját egy új mezővel! A mező neve Emegj, tí-
pusa 5 hosszú szöveg és nem kötelező kitöltésű. 

 Készíts „parancsot” Emegj feltöltésére, amelyik 
o „VR-ER” szöveget ír, ha az eredmény új világrekord, 
o „ER” szöveget ír, ha az eredmény „csak” Európa-rekord, 
o egyébként pedig nem ír bele! 

I. Készíts jelentést a döntők adataiból! Elvárások: 

 A jelentésben versenyszámonként (együtt a versenyszám neve és a versenyszám neme) csoporto-
sítva látszódjanak az érmet szerzett versenyzők adatai! Megjelenítési kérés: 

o együtt a versenyszám név és a versenyszám neme: a két érték között megjelenítése a „ - ” 
szöveg legyen (azaz szóköz, kötőjel és szóköz)! 

 Egy versenyzőről megjelenítendő adatok: helyezés (Ehely), versenyző neve egyben, ország neve, elért 
ideje egyben és a megjegyzés (lásd H jelű feladatot). Az egyben megjelenítendő adatok leírása: 

o versenyző neve egyben: elöl a vezetéknév, utána egy vessző és egy szóköz, végül az utónév, 
o elért ideje egyben: elöl a perc, utána kettőspont, végül a másodperc értéke mindig 2 je-

gyű egészre és 2 tizedesjegyre kiírva. Például „1:02,30”. 
 A csoportokban a rendezettség helyezés (Ehely) szerint azon belül a versenyző neve szerint nö-

vekvő legyen!  
 Ügyelj arra, hogy a megjelenített adatok olvashatóak legyenek!  
 Az elkészült jelentésről készíts PDF formátumú fájlt is, „ab-I.pdf” néven! A tervezett 

jelentés elejének képét a minták között megtalálod. 

Értékelés: 

A.    összesen 8 pont 
A „kötelezőség” 3 helyéből (tEredmeny tábla Vkod, Ukod és Epálya)  mind a 3 helyen teljesen rend-
ben;  1 pont 
>=1 az egyik mezőre (Ehely, Epálya) feltétel rendben VAGY 
<=8 az egyik mezőre (Ehely, Epálya) feltétel rendben; 1 pont 
(Ehely, Epálya) feltétel megadása mindenhol, üzenettel rendben van; 1 pont 
az időadatok ellenőrzési feltételei megadása hibaüzenettel (Ep>=0, Emp>=0, Emp<60) 3 helyéből 
legalább 2 helyen teljesen rendben; 1 pont 
minden szükséges ellenőrzés rendben van és nincs felesleges megszorítás sem; 1 pont 
a 4 tábla közötti 3 kapcsolat, hivatkozási integritással beállítva 2 helyen; 1 pont 
mind a 3 kapcsolat helyesen van beállítva; 1 pont 
amennyiben hibátlan a megoldás. 1 pont 

B.    összesen 5 pont 
Csak a megfelelő mezők látszódnak (5 db), értelmes felirattal és a rendezés vezetéknévre, azon belül 
utónévre helyes; 1 pont 
van jó feltétel az eredmény hely értékére (Ehely=1); 1 pont 
(Ep, Emp) és a (VVRp, VVRmp) kerül hasonlításra, akár hibásan; 1 pont 
van jó feltétel az (Ep, Emp) és a (VVRp, VVRmp) párra 
(pl. : [tEredmeny]![Ep]*60+[tEredmeny]![Emp] < [tVerseny]![VVRp]*60+[tVerseny]![VVRmp]); 1 pont  
amennyiben hibátlan a megoldás. 1 pont 
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C.    összesen 4 pont 
Pálya sorszámok megjelenítése rendben van; 1 pont 
darabszám statisztika elkészült jó mező (kötelező kitöltésű) alapján; 1 pont 
szűrés jól beállítva (pl. Ehely=1);  1 pont 
a rendezés jó mezőre, jó irányban beállítva és értelmesek a feliratok. 1 pont 

D.    összesen 10 pont 
Látszódik minden érmet szerzett ország; 1 pont 
egy érem darabszámai helyesen jelennek meg (egy oszlop a 3-ból jó); 1 pont 
az országnevek és legalább két érem darabszámai helyes értékekkel és együtt látszódnak ; 2 pont 
minden érmet szerzett ország és mind a 3 érem darabszámai helyes értékekkel és együtt  
látszódnak ; 1 pont 
megjelenik országonként az érmek összesen értéke (minden sorban van érték és jó); 1 pont  
az oszlopok felirata az elvárt; 1 pont  
jó a rendezés legalább az első két szinten; 1 pont  
jó az 5 oszlop sorrendje és jó a rendezés mind a 4 szinten; 1 pont  
amennyiben hibátlan a megoldás. 1 pont 

E.    összesen 7 pont 
Egy nemre jól megjelenik a versenyszám neve lista (most éppen 1 elemű); 2 pont 
mind a két nemre együtt jól megjelenik a versenyszám neve lista (most éppen 1-1 elemű); 2 pont 
a versenyszám neve és neme is látszódik, jó sorrendben, jó felirattal;   1 pont 
a rendezés jó és nincsenek esetleges felesleges sorok („Vegyes” nem kerülhetne bele, többször nem 
jelenhet meg ugyanaz a versenyszám);   1 pont 
hibátlan a megoldás. 1 pont 

F.    összesen 4 pont 
A megfelelő országnevek (pontosan egyszer) megjelennek; 3 pont 
a rendezés jó irányban beállítva és értelmes a felirat. 1 pont 
Jellegzetes megoldási módszerek például: 
1. az ország kódját nézve tOrszag NOT IN (tVerseny-tUszo)  
2. az ország kódra  tOrszag LEFT JOIN (tVerseny-tUszo) és a jobboldalon NULL érték van. 

G.    összesen 6 pont 
Csoportképzés 3 mezőre (verseny neve, verseny neme, helyezés); 1 pont 
van szűrés a helyezésre (pl. Ehely<=3); 1 pont 
van jó számolás a helyezettek számára (kötelező kitöltésű mezőre) és szűrés a helyezettek számára 
(pl. >1 a holtverseny felismerése); 1 pont 
rendezés beállítása helyes a 3 mezőre;   1 pont 
az oszlopok sorrendje jó, a feliratok rendben;   1 pont 
van csoportképzés Vkod-ra is (ez a garantált egyediség, de nem jelenik meg)  
és hibátlan a megoldás. 1 pont 

H.    összesen 6 pont 
Létrehozta jó táblában, jó néven, jó típussal a mezőt; 1 pont 
van egy (vagy akár kettő) módosító lekérdezés (DML parancs) és jó táblára vonatkozik; 1 pont 
jó a feltétel és a beírt érték az egyik esetre (ER vagy VR-ER); 1 pont 
jó a feltétel és a beírt érték mindkettő esetre és a többi rekord nem változik és akár két külön paran-
csot is írhatott a megoldás érdekében; 1 pont 
egy paranccsal tudja megoldani a feladatot és működőképes a parancs (mindegy, hogy lefuttatta-e 
vagy sem).  2 pont 
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I.    összesen 10 pont 
Van jelentés, jó adatforrásból (mind a 4 tábla összekapcsolásából); 1 pont 
a szükséges adatbázis mezők megvannak. akár a 3 összefűzés nélkül:  
versenyszám, úszó neve, úszó ideje); 1 pont 
egy összefűzés megvan a 3-ból (versenyszám, úszó neve, úszó ideje); 1 pont 
minden összefűzés jó a 3-ból (versenyszám, úszó neve, úszó ideje); 1 pont 
a jelentésben „együtt a versenyszám név és a versenyszám neme” szerint  van csoportképezés  
(jár a pont, ha nem tökéletes az adatok összeállítása, de a csoportosítás megoldott); 1 pont 
a csoportokban jó sorrendben vannak a mezők, és csak az szerepel,  
ami kell (jár a pont akkor is, ha esetleg az összefűzések hibásak),  1 pont 
a rendezettség helyezés (Ehely), azon belül a versenyző neve szerint jól van beállítva; 1 pont 
a jelentésben a feliratok jók és látszódnak valamint az adatmezők tartalma olvasható (külön kényes 
rész az úszó neve mező, pl. „WALKER-HEBBORN, Christoph” esetén) és a verseny megnevezése, pl. „4 
× 50 m vegyescsapat vegyes váltó - Vegyes”); 1 pont 
a jelentés elkészítése hibátlan; 1 pont 
a PDF formátumú fájl elkészült a jelentésből. 1 pont 

5. feladat: Magyar sikerek a rövidpályás Európa-bajnokságon (20 pont) 

Készíts egy prezentációt uszoeb néven, az uszoeb_minta.pdf állomány alapján! 

A bemutatóban használj a mintához leginkább hasonlító betűtípust, színeket, valamint próbáld minél 
jobban megközelíteni az elrendezéseket és arányokat!  

A diák sorszámai sötétkék színnel egy olyan háromszögben helyezkednek el, amelynek körvonala na-
rancssárga, belseje pedig a prez_hatterkep.jpg mintával van kitöltve. A címdián ne legyen meg-
jelenítve a sorszám! 

Az eredmények dián az éremtáblázatot 6x4-es táblázattal kell megvalósítani! Az 1. sor, valamint az 1. 
oszlop tartalma félkövér szedésű. 

A „Büszkeségeink” című dián egérkattintásra először Bernek Péter fényképe és neve jelenjen meg, 
majd ezután 2 másodpercenként automatikusan jelenjen meg egy újabb úszó neve és fényképe az álta-
lad meghatározott sorrendben! 

Értékelés: 

Az alábbi (A-G) pontok csak abban az esetben adhatóak meg, ha legalább három diát elkészített és tar-
talommal feltöltött a versenyző. 

A. A diák háttere fekete, minden szöveg talpatlan betűtípussal formázott 1 pont 

B. A dia bal alsó részén a logó, mellette az úszót ábrázoló kép látható 1 pont 

C. A szegély, a logó és az úszót ábrázoló kép ugyanazon pozíción helyezkedik el mindegyik dián 1 pont 

D. A diákon világoskék szegély lett megvalósítva 1 pont 

E. A címdia kivételével a diák sorszámai kék szöveggel láthatóak a diák jobb alsó részén 1 pont 

F.  A diasorszám a mintának megfelelő alakzatban lett elhelyezve (narancs szegély, megadott mintázat, 
elforgatott háromszög) 1 pont  

G. Mindegyik dián azonos pozíción helyezkedik el az alakzat és a sorszám is 1 pont 

1. dia (Címdia) 

H. Minden szöveg szerepel, a cím fehér, az alcím világoskék színű, nincs oldalszám,  

a tartalom középre igazított 1 pont 
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2. dia (A rövid pályás úszó-EB) 

I. Minden szöveg (balra, vagy sorkizártan) szerepel, a cím szövege fehér, a tartalom világoskék felso-
roláslistában van elhelyezve  1 pont 

3. dia (Eredmények) 

J. A címet és az „A rövidpályás…” kezdetű szöveget elhelyezte (balra, vagy sorkizártan, a  cím fehér, a 
tartalom világoskék) 1 pont 

K. A 6x4-es táblázatot elhelyezte, feltöltötte a megadott tartalommal 2 pont 

L. A táblázat oszlopainak színezése a mintának megfelelő, az 1. sor és 1. oszlop félkövér 1 pont 

4. dia (Büszkeségeink) 

M. Elhelyezte a Büszkeségeink címet (fehér, balra igazított) és legalább 3 képet a megfelelő képaláírás-
sal 1 pont 

N. Mindegyik képet elhelyezte a megfelelő képaláírással, a szövegek fehérek. 1 pont 

O. A képek és a nevek a mintának megfelelően lettek elhelyezve (a képekből a mintán látható részek 
lettek kivágva, átméretezve, a képek között üres sáv van, a nevek a megfelelő pozíción helyezked-
nek el)  2 pont 

P. Kattintásra Bernek Péter fotója és neve jelenik meg 1 pont 

Q. A többi úszó képe és neve 2 másodpercenként jelenik meg automatikusan 2 pont 

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


