
OKTV 2016/2017 1 2. forduló 

 

Oktatási  Hivata l   

A 2016/2017 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának feladatai 

INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória 

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: Magyar fejedelemség (70 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható 5 oldalas dokumentumot a Magyar fejedelemségről (Feje-
delemség.doc)! 

A latin betűs szövegek Monotype Corsiva vagy más, a mintához hasonló betűtípussal készüljenek! 

2. feladat: Árpád-ház (30 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható 2 oldalas dokumentumot az Árpád-házi magyar királyokról 
(Árpád-ház.doc)! 

A margók egységesen 2 cm-esek legyenek! 

3. feladat: Magyar uralkodók (120 pont)  

Az adatbázis-feladat forrásaként megadott adat-ab-kiraly.accdb nevű fájl a magyar ural-
kodók adatait tartalmazza1. Ebből kiindulva a megadott minták alapján hozd létre a Kiralyok 
munkafüzetet a következő feladatokban szereplő elvárásoknak megfelelően, és válaszolj a feltett kérdé-
sekre! 

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 kövessék ezeket a vál-
tozásokat! Ha a feladat egy számítást egy tartomány összes cellájára elvár, akkor csak a másolható (tehát 
a tartomány egy cellájában megadott, és az összes többi cellára lemásolt) képletért kaphatod meg a ma-
ximális pontszámot! 

A megoldásod többet ér, ha nem használsz segédcellát (egyes feladatoknál ez kifejezetten tilos is), de 
a szükséges kritériumtartomány (szűrőtartomány) felvétele nem jár pontveszteséggel. Amennyiben egy 
műveletet csak az adatok egy logikailag elkülöníthető részére kell elvégezni, akkor ezek azonosításához 
nem használhatod fel, hogy ezek az adatok aktuálisan a táblázat mely celláiban helyezkednek el (a meg-
oldásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is helyes eredményt kell adnia). 

A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! Figyelmesen dolgozz, mert a későbbi, számítási 
feladatok megoldhatósága függhet attól, hogy megfelelően állítod-e be az egyes cellákat! 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, tartalma a 

                                                 

1 Ha szükséges, a részletes leírást megtalálod az adatbázis-feladatnál 
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cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik. Az egyedi formázási elvárások mindig az adott részfel-
adatban szerepelnek. 

Mivel a forrásban az időpontok csak évre vonatkozóan tekinthetőek pontosnak, ezért minden, idő-
tartamra vonatkozó kérdés esetében elegendő az évszámok egyszerű különbségét számítani. Így pl. 
Szent László (1077-1095) uralkodásának tartamát elegendő 1095-1077=18 évben meghatározni. 

A. Hozd létre a Kiralyok munkafüzetben az Uralkodás, az Ember és a Szakasz 
munkalapot! A minta szerinti helyen és formában jelenítsd meg az adatbázisból kiolvasható értékeket! 
Csak a mintán látható oszlopokat szerepeltesd! Érd el, hogy a rovatfej sora mindig látható legyen!2 

B. Az Uralkodás munkalapon, a H és az I oszlopban bontsd két részre a C oszlopban szereplő 
neveket a minta alapján, a következő módon: 

 a H oszlopba kerüljön minden uralkodó uralkodói sorszáma, a C oszlopban szereplő római 
számmal (ha egy uralkodó esetében nem volt ilyen, akkor a képlet a megfelelő cellát hagyja üre-
sen), 

 az I oszlopba pedig a (sorszám nélküli) neve! 
Készíts a H2 és az I2 cellába egy-egy olyan képletet, amelyet a teljes oszlopra lemásolva a kívánt 
eredményt kapjuk! A feladat megoldásához ne használj segédcellát! 

C. Az Uralkodás munkalapon, a J és a K oszlopban ellenőrizd az előző eredményeket a minta 
alapján, a következő módon: 

 a J oszlopba kerüljön IGAZ vagy HAMIS érték aszerint, hogy az adott uralkodó H-ban számí-
tott uralkodói sorszáma megegyezik-e az Ember munkalapon szereplő sorszámával,  

 a K oszlopba kerüljön IGAZ vagy HAMIS érték aszerint, hogy az adott uralkodó I-ben számí-
tott uralkodói neve megegyezik-e az Ember munkalapon szereplő nevével! 

Az előző feladathoz hasonlóan itt is oszloponként egy-egy képlet segítségével, majd ezeknek a teljes 
oszlopra másolásával dolgozz! A feladat megoldásához ne használj segédcellát! 

D. Készíts az L2 cellába egy olyan képletet, amelyet az L oszlop érintett celláira lemásolva, az Em-
ber munkalap adatai alapján megkapjuk, hogy ki melyik uralkodóházhoz tartozott! Az Ember 
munkalapot alakítsd át úgy, hogy a képlet valóban üres cellát eredményezzen abban az esetben, ha az 
adott uralkodó nem tartozott egyetlen uralkodóházhoz sem! A feladat megoldásához ne használj segéd-
cellát! 

E. Készítsd el (akár „kézzel”) az uralkodóházak betűrendes felsorolását! A minta szerinti helyen és 
formában válaszolj a következő kérdésekre! 

 Egy képlet megadásával, majd annak másolásával határozd meg, hogy hány uralkodó képviselte 
az adott házat! 

 A következő oszlopban ugyancsak egy képlet megadásával, majd annak másolásával határozd 
meg, hogy az adott uralkodóház FOLYAMATOSAN uralkodott-e (tehát tagjai mind egymást 
követték-e a trónon), vagy mindez MEGSZAKÍTÁSSAL történt-e (tehát volt két olyan tagja, 
amelyek között más házhoz tartozó uralkodó került a trónra)! Ennek a feladatnak a megoldásá-
hoz tekintsd úgy, hogy a táblázatban az uralkodók időrendben szerepelnek (bár a magyar törté-
nelemben rendhagyó esetek is előfordultak)! 

 A következő oszlopban ugyancsak egy képlet megadásával, majd annak másolásával határozd 
meg, hogy az adott uralkodóház tagjai összesen hány éven keresztül uralkodtak! 

                                                 

2 Mivel az eredmények szempontjából lesz jelentősége, vedd észre, hogy két uralkodó számozása „kilóg” a sorból: 

a. István (Vajk, Szent István, I. István) fejedelemsége idején – értelemszerűen – sorszám nélkül szerepel, 

b. Ferenc József pedig sorszámmal szerepel, mert – megelőlegezve, hogy lesz hasonnevű követője a trónon – a 
neve elé odabiggyesztette az „I.” sorszámot is. Ez így önmagában persze értelmetlen, hiszen ha nincs „máso-
dik”, akkor semmi értelme „első”-ről beszélni. 



Informatika I. kategória 

OKTV 2016/2017 3 2. forduló 

A megoldásért annál több pont jár, minél kevesebb segédcellát használsz! 

F. Ábrázold az Uralkodók (diagram típusú) munkalapon a mintának megfelelően azt a diagra-
mot, amelyről leolvasható, hogy mennyi volt az egyes házakhoz tartozó uralkodók száma és együttes 
uralkodási ideje! Ha esetleg az előző feladattal (annak egy részével) nem boldogultál, töltsd ki az előző 
feladat követelményei szerint a területet a diagramkészítéshez szükséges tetszőleges adatokkal! A feladat 
megoldásához ne használj segédcellát! 

G. Gondoskodj arról, hogy minden olyan uralkodó neve, uralkodásának kezdete és vége automati-
kusan piros karakterekkel jelenjen meg, akinek nem volt vele azonos nevű követője a trónon (természe-
tesen az esetleges sorszámtól eltekintve)! A kétszer is uralkodóknak ez értelemszerűen csak a második 
uralkodására vonatkozzon! 

H. A minta szerinti helyen és formában válaszolj a következő kérdésekre! 

 Melyik évszázadban adtak királyt a Jagellók először? Ne használj segédcellát! 

 Ki volt a legutolsó olyan uralkodó, akit nem koronáztak meg? Ha több ilyen lett volna, akkor a 
„Több ilyen volt!” szöveg jelenjen meg! A megoldásért annál több pont jár, minél kevesebb se-
gédcellát használsz! 

 Ki uralkodott nálunk Amerika felfedezésének évében, 1492-ben? Ha ebben az évben több ilyen 
lett volna, akkor a „Többen uralkodtak!” szöveg jelenjen meg! A megoldásért annál több pont 
jár, minél kevesebb segédcellát használsz! 

I. A táblázatban szerepelnek olyan királyok, akik esetében nem tudjuk biztosan, hogy hol zajlott le a 
koronázási ceremónia. A minta szerinti helyen és formában válaszolj a következő kérdésekre! A megol-
dásért annál több pont jár, minél kevesebb segédcellát használsz! 

 Hány ilyen eset volt? 

 Sorold fel (kézzel) az ezen koronázások által potenciálisan érintett helységeket, majd egy közös 
(másolható) képlet segítségével határozd meg, hogy ezen alkalmak közül melyikben legfeljebb 
hány koronázás történhetett! 

4. feladat: A „Király” adatbázis (60 pont) 

Az adatbázisunkban Magyarország uralkodóinak adatai láthatók. Az adatbázis Levedi fejedelemtől 
1918. november 13-áig, az utolsó magyar király, IV. Károly uralkodó jogainak felfüggesztéséig tartal-
mazza a magyarok uralkodóit, uralkodásuk idejét, valamint koronázásuk adatait. 

Gondoskodj arról, hogy az előállított eredmények (lekérdezés, jelentés vagy űrlap) feliratában értel-
mes magyar szavak legyenek, és csak az igényelt információk jelenjenek meg, mégpedig a kért sorrend-
ben!  

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

Az adatbázist az „adat-ab-kiraly.accdb” fájl tartalmazza. Az adatok forrása3 alapján az 
adatgyűjtés zárónapja 2016.12.10. 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. 

                                                 

3 Források:  
https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_uralkod%C3%B3inak_list%C3%A1ja
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A. A „Király” adatbázis tábláiban az elsődleges kulcsok már be vannak állítva. Az adatmodell alapján 
állítsd be a tEmber táblában a mezőszintű megszorításokat és a táblák közötti kapcsolatokat is! Taná-
csok:  

 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 950 és 1150 között (a határokat is beleértve) kik uralkodtak királyként az 
országban. Készíts lekérdezést a válaszhoz! 

Megjelenítendő adatok: uralkodói név, az uralkodási időszak kezdete és vége, a király uralkodóházának a neve, 
valamint az ország neve. A lista az uralkodási időszak kezdete szerint növekvően legyen rendezett! 

C. Voltak-e olyan emberek, akik királyként (királynőként) több időszakban is uralkodtak? Készíts le-
kérdezést, ami listázza az ilyen uralkodási időszakokat! 

Megjelenítendő adatok: uralkodói név, az uralkodási időszak kezdete és vége, a király uralkodóházának a neve, 
az ország neve valamint az uralkodáshoz fűzött megjegyzés. A lista az uralkodási időszak kezdete szerint növek-
vően legyen rendezett! 

D. A magyar történelem úgy hozta, hogy voltak olyan időszakok, amikor több magyar uralkodó is 
volt egy időben. Ennek több oka is volt, például az ország több részre szakadása, társuralkodói szerep, 
ellenkirály választása. Egy lekérdezésben mutasd meg az olyan uralkodási időszakokat, ahol „legalább 1 
éven át” „uralkodópárok” voltak! Értelmező megjegyzés: mivel az uralkodási adataink évszámok, a 
„legalább 1 éven át” kitételt most úgy értelmezzük, hogy a megfelelő évszámok eltérése legalább 1. 

Megjelenítendő adatok: a közös uralkodási időszak kezdete és vége, az egyik és a másik uralkodó uralkodá-
si neve, valamint az egyik és a másik uralkodó uralkodásához fűzött megjegyzés. A lista a közös uralkodási 
időszak kezdete szerint növekvően legyen rendezett! 

E. Néhány név kedvelt volt az uralkodók körében, több uralkodó is viselte. Ilyen esetekben sorszá-
mot tettek az uralkodói nevük elejére. Például a „Béla” név esetén volt „IV. Béla” is. Felmerül a kérdés, 
hogy akkor volt-e I., II. és III. Béla is. Készíts lekérdezést, amely kiírja azokat a neveket, amelyeket sor-
számozottan, legalább kétszer viseltek! Megjegyzés: feltételezhetjük, hogy egy-egy név esetén a sorszá-
mok eltérnek egymástól, egyediek. 

Megjelenítendő adatok: az ember név, hányszor viselték számozottan, valamint a „Rendben” szöveg, 
ha 1-től a „darabszámig” minden sorszám „elkelt”. Eltérés esetén „Nincs rendben” szöveg látszódjék! 
A lista az ember név szerint növekvően legyen rendezett! 

F. Mely uralkodóházak adtak uralkodót kizárólag csak a „Vegyesházi királyok” történelmi időszak-
ban? A listában az egyetlen tartalom az uralkodóház neve, és a lista névsor szerint legyen rendezett! 

G. Készíts lekérdezést, amely megjeleníti uralkodóházanként a leghosszabb ideig uralkodók adatait! 
Vigyázz, a listát most ne csak a „királyságok” adatai alapján állítsd össze! 

Megjelenítendő adatok: az uralkodóház neve, a legnagyobb uralkodási időtartam évben, az uralkodói név, 
az uralkodási időszak kezdete és vége. A lista az időtartam szerint csökkenő, azon belül az uralkodási időszak 
kezdete szerint növekvő rendezettségű legyen! 

H. Szeretnénk a történelmi szakaszokat tartalmazó táblát kiegészíteni a szakasz utolsó uralkodási 
évének értékével.  

 Egészítsd ki „kézzel” az adatbázis tSzakasz tábláját egy új mezővel! A mező neve Szvege, tí-
pusa egész. 

 Készíts „parancsot” Szvege feltöltésére! A megoldáshoz (amennyiben szükségesnek látod) 
használhatsz segédtáblát is, de annak kezelése is csak paranccsal történjen! 

I. Készíts jelentést az uralkodások adataiból! Elvárások: 



Informatika I. kategória 

OKTV 2016/2017 5 2. forduló 

 A jelentésben történelmi szakaszonként (Szhaz és a Szonev) csoportosítva látszódjanak az 
uralkodók adatai! A rendezés a kódok (Szkod) szerint növekvően történjen, de a kódokat 
nem kell mutatni!  

 Egy-egy uralkodási időszakról megjelenítendő adatok: uralkodói név (Unev), uralkodóház 
(Ehaz), uralkodási időszak kezdete és vége, a koronázás ideje és helye, valamint az uralkodáshoz fű-
zött megjegyzés (Umegj). 

 A csoportokban a rendezettség az uralkodás kezdete szerint növekvő irány legyen!  
 Ügyelj arra, hogy a megjelenített adatok olvashatóak legyenek!  
 Az elkészült jelentésről készíts PDF formátumú fájlt is, „ab-I.pdf” néven! 

5. feladat: Magyar királyok (20 pont) 

Készíts prezentációt magyarkiralyok néven, a prezentacio_minta.pdf állomány alap-
ján! Az ebben található „Minta” szövegeket természetesen neked nem kell elhelyezned a prezentáció-
ban.  

A prezentáció 4:3 oldalarányú legyen. A bemutatóban használj a mintához leginkább hasonlító betű-
típust, színeket, valamint próbáld minél jobban megközelíteni az elrendezéseket és arányokat!  

A címeket tartalmazó szövegdobozoknál a kék háttérszínre 10%-os átlátszóságot állíts be. A címek 
szövege legyen árnyékolt. 

A Kvíz dia jobb felső sarkában látható prez_szamlalo.gif kép 11 másodperc elteltével au-
tomatikusan tűnjön el, majd a helyes válasz (II. András) szövegszíne változzon meg zöld színűre! A cí-
mer szélessége 8,3 cm legyen (oldalaránytartó átméretezéssel) 

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


