
 

OKTV 2017/2018 1. oldal 1. forduló 

 

Oktatás i  Hivata l   

A 2017/2018 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 pontszá-
moknál a szöveges részben pontosvesszővel választottuk el a külön értékelendő részeket.  

A megoldások ugyanakkor „rugalmasan” javítandók, azaz pl. ha a versenyző által használt szö-
vegszerkesztőben nincs a feladatban előírt Garamond betűtípus, akkor más, a mintában használt-
hoz 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: Kajak és kenu (60 pont) 

Készítsd el a kajak és a kenu történetéről szóló 4 oldalas, B5-ös lapméretű dokumentumot 

(Kajak-kenu.doc) a mintának megfelelően! 

Értékelés:  

A. A főcím középen; piros; vastag; legnagyobb betűmérettel; jó térközzel; B5-ös 
  1+1+1+1+1+2 pont 

B. Az alcím (Kenu) ugyanolyan, mint a főcím; előttük nagyobb térköz 1+1 pont 

C. Az al-alcímek pirosak; előttük és mögöttük jó térköz; vastag 1+1+1 pont 

D. A normál szöveg legkisebb betűmérettel; behúzásos; sorkizárt; jó térközzel; elválasztással 
  1+1+1+1+2 pont 

E. Páratlan oldalon jobbra igazított élőfej; piros; jó helyen levő; jó stílusú szegéllyel 1+1+2+1 
pont 

F. Páros oldalon balra igazított élőfej; piros; jó helyen levő; jó stílusú szegéllyel 1+1+1+2 pont 

G. Élőlábban oldalszám; középre igazítva; jó stílusú 1+1+3 pont 

H. Az első oldalon van lábjegyzet; jó stílusú 1+1 pont 

I. A dokumentumban van 3 jó kép; jó helyen; kék képszegéllyel 3*(1+1+1) pont 

J. A harmadik képhez van képaláírás; dőlt; képhez középre igazított 1+1+2 pont 

K. A kajak; és a kenu szó mindenhol fekete; de csak az 1+1+2 pont 

L. A 4 oldal a mintának megfelelő 4*2 pont 
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2. feladat: Alapvető hajókezelési szabályok (65 pont) 

Készítsd el az alapvető hajókezelési szabályokat leíró 3 oldalas dokumentumot a mintának meg-

felelően (hajókezelés.doc)!  

A dokumentumban a margók egységesen 2 cm-esek legyenek! 

Értékelés: 

A. A főcím középen; piros; vastag; legnagyobb betűmérettel; jó térközzel 1+1+1+1+1 pont 

B. Az alcímek következő betűmérettel, pirosak; jó térközzel; vastag 1+1+1+1 pont 

C. Az al-alcímek következő betűmérettel; pirosak; előttük és mögöttük jó térközzel; dőltek 
  1+1+1+1 pont 

D. A normál szöveg ugyanakkora betűmérettel; behúzás nélkül; sorkizárt; jó térközzel; elválasz-
tással  1+1+1+1+1 pont 

E. Minden margó 2 cm-es 2 pont 

F. Az első oldalon nincs élőfej; a többin középre igazított élőfej; jó szegéllyel 1+2+1 pont 

G. Élőlábban oldalszám; középre igazítva; jó szegéllyel 1+1+1 pont 

H. Az első oldalon van lábjegyzet; jó stílusú 1+1 pont 

I. Az első oldalon van számozott felsorolás; jó stílusú 1+2 pont 

J. A harmadik oldalon vannak felsorolások; jó stílusú; jó felsorolás jel 2+1+2 pont 

K. A két kiemelt sor (és most pedig komolyan, ill. itt nincs demokrácia) középre igazított; jó betű-
stílusú  1+4 pont 

L. Van 4 kép; jó helyen; kék szegéllyel; képaláírással 4*(1+1+1 pont) 

M. A képaláírás a legkisebb betűméretű; dőlt; középre igazított 1+1+1 pont 
(megadható a pont, ha legalább 2 képnél rendben) 

N. A vastagon szedések jók 2 pont 

O. A 3 oldal a mintának megfelelő 3*2 pont 

3. feladat: Éremtáblázat (75 pont) 

Készítsd el 2017-es, Csehországban rendezett gyorsasági kajak-kenu világbajnokság éremtáblá-

zatát tartalmazó dokumentumot a mintának megfelelően (Éremtáblázat.doc)!  

A felső és a bal margó 2 cm-es, a jobb és alsó margó pedig 1,5 cm-es legyen! A rendező ország 
adatait kék; Magyarországét zöld háttérszínnel emeld ki! 

Értékelés: 

A. A főcím középen; piros; vastag; legnagyobb betűmérettel; jó térközzel 1+1+1+1+1 pont 

B. A felső és a bal margó 2 cm-es; a jobb és alsó margó pedig 1,5 cm-es 1+1 pont 

C. A többi szöveg egyforma betűméretű; a táblázatokon kívül sorkizárt 1+1 pont 

D. Az első oldal álló; a többi fekvő tájolású 2+2 pont 

Az első oldali táblázat 

E. Jól rendezett; jó szegélyezésű; középre igazított 4+2+1 pont 

F. A sorszámok jobbra; az országnevek balra; a darabszámok középre igazítottak 1+1+1 pont 

G. Minden sor függőlegesen középre igazított; a tartalmat a szegélytől térköz választja el 1+2 pont 

H. Magyarország jó hátterű; Csehország jó hátterű; az érmek jó hátterűek 1+1+3 pont 

I. Az azonos helyezésű országok sorszám cellái összevontak 3 pont 
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J. Van Összesen sor; jó szerkezetben; jó darabszámokkal 1+2+2 pont 

A több táblázat 

K. A Férfiak/Nők szó piros; vastag; második betűmérettel 1+1+1 pont 

L. A Kajak/Kenu szó piros és vastag; a szöveggel egyező betűmérettel 1+1 pont 

M. A táblázat szegélyezése jó; a fejsorok tagolása jó; tartalmuk középre igazított; a helyezési szá-
mok az érmeknek megfelelő színű körlapon 2+2+1+3 pont 

N. Minden sor függőlegesen középre igazított; a tartalmat a szegélytől térköz választja el 2+1 pont 

O. A szövegek balra, az időeredmények jobbra igazítottak 1+1 pont 

P. Minden magyar adat zöld hátterű; minden cseh adat kék hátterű 2+2 pont 

Q. A nevek jó tagolásúak; az országok külön bekezdésben 2+2 pont 

R. Az 5 oldal a mintának megfelelő 5*2 pont 

4. feladat: Honlapkészítés – Kajak-kenu az Olimpiákon (60 pont) 

A mellékelt minta és a hozzávalók alapján készíts egy 1 oldalból álló honlapot, amely a Kajak 
és kenu olimpiai sportágakról szól. A mintán megfigyelheted az oldal elrendezését, a különböző 
igazításokat, térközöket és más tulajdonságokat. A mintán látható „MINTA” szöveget természetesen nem 
kell elhelyezned a honlapon. 

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

• A szövegek egységesen Arial betűtípussal vannak szedve, de használhatsz más, talpnél-
küli betűtípust is. 

• Az oldal böngészőben megjelenő címe: Kajak-kenu az Olimpiákon 

• Az oldalt index.html néven kell elmenteni. 

• A tartalom egy olyan középre igazított táblázatban (blokkban) helyezkedik el, amelynek 
szélessége 800 képpont. A táblázat celláinak belső margója (a tartalom és a szegély közti 
távolság) 10 képpont legyen. 

• A táblázat első oszlopában elhelyezett képek szélessége 180 képpont, a tartalom felülre 
és középre igazított mindkét esetben. 

• Az oldal fejlécében és láblécében elhelyezett tartalom magassága 50 képpont, a tartalom 
függőlegesen középre igazodik. 

• A „Kajak-kenu az Olimpiákon” szöveg egyes címsor (h1) legyen.  

• A „Változások 2020-ban” szöveg legyen kettes címsor (h2), színe: #0044BE. 

• Az oldalon használt sötétzöld szín kódja: # 175c32, a táblázat szegélyezése is ezzel a 
színnel történjen. 

• A honlap_kajak_kenu.jpg kép megjelenési szélessége 250 képpont legyen, a képre kat-
tintva viszont jelenjen meg az eredeti, nagyméretű kép. 

• A lap alján lévő hivatkozások webcíme a forrásszövegben megtalálható. 

Amennyiben táblázat felhasználása nélkül készíted el az oldalt, a megoldást ugyanúgy elfogad-
juk, de ebben az esetben is a megoldásod feleljen meg a mintának és a leírásban szereplő értékeknek. 

Értékelés:  

A. Az oldal index.html néven lett elmentve; az oldal böngészőben megjelenő címe: Kajak-
kenu az Olimpiákon 1+1 pont 

B. Az oldalnak be van állítva a megfelelő háttérkép 2 pont 

C. A szövegek egységesen Arial (vagy más sans-serif) betűtípusúak 2 pont 
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D. A tartalom egy középre igazított táblázatban (blokkban) helyezkedik el; ami 800 képpont szé-
les; fehér hátterű; cellamargó 10 képpont 2+2+2+2 pont 
(megjegyzés: ha nem táblázattal csinálta, akkor a tartalom szélessége (width) a 800px, a padding pedig 
10px.) 

E. Az oldal és lábléc tartalma 50 képpont magas; szélessége az alatta lévő két cella (doboz) mére-
tével azonos (pl. összevont cellák alkalmazásával); 3+3 pont 
(megjegyzés: vigyázzunk az 50 képpont a tartalom magassága, erre rárakódik a cellamargó értéke felül és 
alul, vagyis a böngészőben a magasság 70 képpontnyi. Itt azt kell pontoznunk, hogy a cella (vagy blokk) ma-
gasságának (height) lett beállítva az 50 képpont) 

F. A fejlécben és láblécben a szöveg fehér színű; középre igazított; félkövér 1+1+1 pont 

G. A Kajak-kenu az Olimpiákon szöveg egyes címsor (<h1>); megadott zöld színű 1+1 pont 

H. Minden megadott szöveg elhelyezésre került az oldalon 2 pont 

I. A „kajak-kenu…” kezdetű bekezdés dőlt. 1 pont 

J. A „Kétfajta hajót…” kezdetű bekezdéshez be van szúrva a megfelelő kép jobbra igazítva 3 
pont 

K. Ezen kép szélessége 250px, körülötte (vagy csak bal oldalon) térköz van beállítva 2+2 pont 

L. A képen hivatkozás van elhelyezve a kép nagyobb változatára 2 pont 

M. A táblázatcellák (vagy blokkok) körül vékony szegély van; a megadott sötétzöld;  2+1 pont 

N. A „Változások…” szöveg kettes címsor (<h2>); a megadott kék színű, középre igazított 1+2 
pont 

O. A „A női-…  majd bajnokot” szövegblokkban minden a mintán félkövér szöveget kiemelt és 
csak azokat; 2 pont 

P. Ezt a szöveget négy elemű felsoroláslistába (<ul>) tette 2 pont 

Q. A felső és alsó cellában (blokkban) elhelyezte a képet; 180px széles; középre és felülre igazí-
tott  3+3+3 pont 

R. A forrásoknál a minta szerint elkészített legalább egy hivatkozást (megfelelő szöveg, megfe-
lelő linkkel)  2 pont 

S. Mindkét hivatkozás helyesen van megadva; egy sorban, a források szöveg félkövér 1+1 pont 

5. feladat: Kajak-kenu világbajnokság (140 pont) 

A mellékelt VBEremtablazat nevű szövegfájl1 a 2017-es világbajnokság első 10 helye-

zettjének éremtáblázatát tartalmazza. Készítsd el ennek alapján a Kajak-kenu munkafüzetet a 
következő elvárásoknak megfelelően!  

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 változásokat! Ha a feladat egy számítást egy tartomány összes cellájára elvár, akkor csak a 
másolható (tehát a tartomány egy cellájában megadott, és az összes többi érintett cellára lemásolt) 
képletért kaphatod meg a maximális 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 

                                                 

1 forrás: http://www.nemzetisport.hu/kajak_kenu/kajak-kenu-vb-eremtablazat-2588697  

http://www.nemzetisport.hu/kajak_kenu/kajak-kenu-vb-eremtablazat-2588697
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helyezkednek el (a megoldásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is helyes ered-
ményt kell adnia). 

A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! Figyelmesen dolgozz, mert a későbbi, szá-
mítási 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 cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik. Az egyedi formázási elvá-
rások mindig az adott részfeladatban szerepelnek.  

A. Hozd létre a Kajak-kenu munkafüzetben a VB munkalapot! A minta szerinti helyen 
és formában jelenítsd meg az éremtáblázatból kiolvasható értékeket! 

B. A H oszlopban, a minta szerinti formátumban számítsd ki, hogy egy-egy ország összesen 
hány érmet szerzett! 

C. Vesd össze az F oszlop („készen kapott”) és a H oszlop (számított) eredményeit! Érd el, 
hogy az F oszlop cellái automatikusan kapjanak kék háttérszínt, ha az adott ország esetén a meg-
adott és a számított éremszám megegyezik! 

D. Az éremsorrend kialakításánál a következőképpen jártak el: 

 elsősorban az aranyérmek száma a mérvadó, tehát ha két ország közül az egyik több 
aranyérmet szerzett, mint a másik, akkor az jobb helyezést ért el,2 

 ha két ország esetén az aranyérmek száma megegyezik, akkor az az ország ért el jobb 
helyezést, amelyik több ezüstérmet szerzett,3 

 ha két ország esetén mind az arany-, mind pedig az ezüstérmek száma megegyezik, 
akkor az az ország ért el jobb helyezést, amelyik több bronzérmet szerzett,4 

 ha két ország esetén mind az arany-, mind az ezüst-, mind pedig a bronzérmek száma 
megegyezik, akkor mindkét ország azonos helyezést ért el.5 

A J oszlopban, a minta szerinti formátumban számítsd ki, hogy az egyes országok hányadik 
helyen végeztek! A számításhoz vedd figyelembe a következőket: 

 a táblázatban szereplő országok fizikai sorrendje maradjon változatlan, 

 a VB-n összesen 27 versenyszámot rendeztek meg, tehát típusonként maximálisan eny-
nyi éremmel kell számolnod (ez elvétve, az esetleges holtversenyek miatt, néhánnyal 
több is lehet)! 

Külön is felhívjuk a figyelmedet, hogy a számítás módjának olyannak kell lennie, hogy ha a 
C2:E11 tartományban szereplő éremszámok bármelyike utóbb megváltozik6 (akár az adott típusból 
eddig érmet nem szerzett ország esetében), akkor a számítás eredménye automatikusan kövesse ezt 
a változást! 

                                                 

2 mint Fehéroroszország és Spanyolország esetében 

3 mint Oroszország és Csehország esetében 

4 mint Csehország és Új-Zéland esetében 

5 mint Ausztrália és Kanada esetében 

6 Ilyen utólagos változtatás mostanában sajnálatosan gyakran előfordul, pl. doppingvétségek miatt 
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A helyezések kiszámításához az I oszlopban országonként egy-egy segédcellát pontveszteség 
nélkül felhasználhatsz! (Többet is igénybe vehetsz, de ez esetben ne számíts maximális pont-
számra!) 

E. Vesd össze az A oszlop („készen kapott”) és a J oszlop (számított) helyezési számait! Érd el, 
hogy az A2:E11 tartomány cellái automatikusan kapjanak sárga háttérszínt, ha az adott ország ese-
tén a megadott és a számított helyezési szám megegyezik! 

F. Egyes országok jobb helyezést értek volna el, ha nem a fenti módon, hanem a szerzett összes 
érem darabszáma alapján (azok minőségére tekintet nélkül) rangsorolták volna őket. Érd el, hogy 
az ilyen országok neve automatikusan piros karakterekkel jelenjen meg! A megoldáshoz ne használj 
segédcellát! 

G. Készítsd el a VB-érmek nevű, diagram típusú munkalapon a mellékelt mintának megfe-
lelő diagramot! Az egyes érmek számának ábrázolásához #FFD700 (arany), #909090 (ezüst), 
#CD7F32 (bronz), míg a betűkhöz és a szegélyekhez #3070B0 RGB-kódú színt használj! Háttér-
nek tedd be a legeredményesebb magyar VB-résztvevő, Medveczky Erika képét7! Itt is felhívjuk a 
figyelmedet, hogy a kiindulási adatok változását a diagramnak követnie kell! 

H. Az EB.txt szövegfájl8 a 2017-es Európa-bajnokság éremszámait tartalmazza. Ebből 

kiindulva hozd létre a minta szerint az EB munkalapot! A D. feladatrészben készített függvény 
segítségével határozd meg az egyes országok helyezését! (Ha azt a függvényt nem sikerült létrehoz-
nod, akkor a továbbhaladás érdekében töltsd ki „kézzel”az E oszlopot!) A legjobb eredményt elért 
(tehát első helyezett) ország(ok) adatai automatikusan félkövér, piros, míg a leggyengébb eredményt 
elért (tehát utolsó helyezett) ország(ok) adatai automatikusan félkövér, kék karakterekkel jelenjenek 
meg! 

I. A VB munkalap G oszlopának érintett celláiba készíts (egyetlen) olyan függvényt, amely 
megadja, hogy az adott ország hány aranyéremmel szerzett többet vagy kevesebbet a VB-n, mint 
az Európa-bajnokságon! A függvény a választ az alábbiak közül a megfelelő formában (és termé-
szetesen a megfelelő értékkel) adja meg: 

 Az EB-n 5 aranyéremmel többet szerzett 

 A VB-n 3 aranyéremmel többet szerzett 

 A VB-n és az EB-n azonos számú aranyérmet szerzett 

 Nem indult az EB-n 

A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

J. Számítsd ki az EB munkalapon a minta szerinti helyen és formában, hogy hány olyan ország 
volt, amely az EB-n arany-, ezüst- és bronzérmet is szerzett! Ne használj segédcellát! 

K. Számítsd ki az EB munkalapon a minta szerinti helyen és formában, hogy hány olyan 
ország volt, amely az EB-n több aranyérmet szerzett, mint ahány ezüst- és bronzérmet együttvéve! 
Megoldásod annál többet ér, minél kevesebb segédcellát használsz! 

Értékelés: 

A1.   6 pont 
Van Kajak-kenu munkafüzet, és abban VB munkalap, 1 pont 
a VBEremtablazat szövegfájl minden adata átkerült a táblázatba, 1 pont 
minden adat a megfelelő oszlopba került, 1 pont 

                                                 

7 forrás: https://lajk.startlap.hu/uploads/2015/08/gyozelem.jpg  

8 forrás: https://www.hirado.hu/2017/07/16/kajak-kenu-eb-16-ermet-hoztunk-plovidivbol/  

https://lajk.startlap.hu/uploads/2015/08/gyozelem.jpg
https://www.hirado.hu/2017/07/16/kajak-kenu-eb-16-ermet-hoztunk-plovidivbol/
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az A oszlopban a számok után van pont, 1 pont 
az ékezetes karakterek mindenütt rendben, 1 pont 
a „-” jelet tartalmazó cellák mindenütt rendben. 1 pont 

A2.   6 pont 
A rovatfejben a betűstílus félkövér, 1 pont 
a rovatfejben a sortörés rendben, 1 pont 
a rovatfejben a sormagasság rendben, 1 pont 
a rovatfejben a cellaigazítás rendben. 1 pont 
A táblázatban az oszlopok szélessége mindenütt rendben, 1 pont 
az oszlopok igazítása mindenütt rendben. 1 pont 

B.   5 pont 
H1 tartalma és formátuma rendben, 1 pont 
H2:H11 egy cellájában helyes képlet szerepel, 1 pont 
H2:H11 összes többi cellájában helyes képlet szerepel, 1 pont 
és ezek mind másolással jöttek létre. 1 pont 
H2:H11 formátuma rendben. 1 pont 

C.   3 pont 
A feltételes formázás képlete az F oszlop egy cellájára jó, 1 pont 
a feltételes formázás képlete az F oszlop minden érintett cellájára jó. 1 pont 
A megadott formátum rendben. 1 pont 

D1.   6 pont 
Az I2:I11 cellák valamelyikében szerepel függvény az éremsorrend számítására, 1 pont 
a függvény figyelembe veszi mindhárom éremfajtát, 1 pont 
a függvény eltérő „súllyal” veszi figyelembe a háromféle érem számát, 1 pont 
a szétválasztáshoz alkalmas „súllyal” veszi figyelembe a háromféle érem számát. 3 pont 

D2.   9 pont 
(Továbbra is 1 cellában) A három éremtípus közül az egyikre vonatkozó függvény   
vizsgálja, hogy a tartalom számjegy-e vagy a „-” érték, 1 pont 
helyesen vizsgálja, hogy a tartalom számjegy-e vagy a „-” érték, 1 pont 
mind számjegy, mind a „-” érték esetén helyes eredményt ad. 1 pont 
Ugyanez a három éremtípus közül még egyre igaz, 1 pont 
mindhárom éremtípusra igaz. 1 pont 
A háromféle érem száma alapján kapott értékeket helyesen összegzi, 1 pont 
az összegzéssel kapott értékek alkalmasak a sorrend felállítására. 3 pont 

D3.   3 pont 
A függvény alkalmas a teljes I2:I11 tartományra másolásra, 1 pont 
le is másolta. 1 pont 
A teljes I2:I11 tartományban helyes, a feladatra alkalmas függvény szerepel. 1 pont 
(Ezek a pontok természetesen korrekt tömbképlet esetén is járnak.) 

D4.   8 pont 
A J2:J11 egy cellájában az előző függvény alapján helyes eredményt számol. 3 pont 
A függvény alkalmas a teljes J2:J11 tartományra másolásra, 1 pont 
le is másolta. 1 pont 
A teljes J2:J11 tartományban helyes, a feladatra alkalmas függvény szerepel. 3 pont 
(Az utóbbi 5 pont természetesen korrekt tömbképlet esetén is jár.) 

D5.   3 pont 
Ha a helyes eredmény meghatározásához   
országonként legfeljebb két segédcellát használt fel, 1 pont 
legfeljebb az I2:I11 tartomány celláit használta. 2 pont 

E.   5 pont 
A feltételes formázás képlete figyel az A oszlopban a szám utáni „.” karakterre, 1 pont 
a képlet egy cellára jó, 1 pont 
egy teljes oszlop érintett celláira jó, 1 pont 
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az összes érintett cellára jó. 1 pont 
A formátum rendben. 1 pont 

F. Csak segédcella használata nélkül! 6 pont 
A használt képlet helyesen számítja a helyezést az érmek számának összege alapján. 1 pont 
A feltételes formázás képletében egy cellában az „új” helyezést  
nem a „statikus” (A oszlop), hanem a számított (J oszlop) helyezéssel veti össze, 1 pont 
a feltételes formázás képlete egy cellára jó, 1 pont 
a feltételes formázás képlete a teljes B2:B11-re jó. 1 pont 
A karakterformátum rendben, 1 pont 
a sárga cellaháttér sehol nem változik. 1 pont 

G1.   5 pont 
VB-érmek nevű, diagram típusú munkalap van,  1 pont 
rajta valamilyen oszlopdiagram van. 1 pont 
Az arany-, ezüst-, bronzérmek adatsora szerepel, 1 pont 
az arany-, ezüst-, bronzérmek száma országonként halmozva szerepel, 1 pont 
az arany-, ezüst-, bronzérmek száma országonként jó sorrendben szerepel. 1 pont 

G2.   7 pont 
A három éremszín közül legalább egy rendben, 1 pont 
legalább kettő rendben, 1 pont 
mindhárom rendben. 1 pont 
Országnevek rendben, 1 pont 
országnevek formátuma rendben. 1 pont 
Függőleges tengely felirata rendben, 1 pont 
függőleges tengely feliratának formátuma rendben. 1 pont 

G3.   8 pont 
Jelmagyarázat (az előírt tartalommal) rendben, 1 pont  
a jelmagyarázat formátuma rendben, 1 pont 
a jelmagyarázat igazítása rendben. 1 pont 
A diagram címe rendben, 1 pont 
a diagramcím formátuma és igazítása rendben. 1 pont 
A kép beillesztése rendben. 1 pont 
Fő vezetőrács nincs, 1 pont 
A külső szegély rendben. 1 pont 

G4. Csak akkor, ha a diagram mindenben követi az adatok változását! 6 pont 
Az érmek számát ábrázoló halmozott oszlop szegélyezése  
egy ország esetén rendben, 4 pont 
formátuma is rendben, 1 pont 
minden ország esetén rendben. 1 pont 

H1.   6 pont 
Van EB munkalap, az EB szövegfájl minden adata átkerült a táblázatba, 1 pont 
minden adat a megfelelő cellába került. 1 pont 
A rovatfejben a betűstílus, a sortörés, a sormagasság, a cellaigazítás rendben. 1 pont 
Az oszlopok igazítása mindenütt rendben. 1 pont 
Az E oszlopban a D. részben készített függvény használata rendben. 2 pont 

H2.   7 pont 
A legjobb ország(ok)ra vonatkozó feltételes formázás egy cellában rendben, 1 pont 
a teljes sorra (A:D oszlop) rendben, 1 pont 
az összes cellára (A2:D21) rendben. 1 pont 
A leggyengébb ország(ok)ra vonatkozó feltételes formázás egy cellában rendben, 1 pont 
a teljes sorra (A:D oszlop) rendben, 1 pont 
az összes cellára (A2:D21) rendben. 1 pont 
A formátumok is mindenütt rendben. 1 pont 

I1. (csak segédcella nélkül!) 6 pont 
A G oszlopban egy cellában a függvény figyel az adott ország EB-részvételére, 1 pont 
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helyesen állapítja meg az adott ország EB-részvételét. 2 pont 
Ha nem vett rész, akkor „Nem indult az EB-n”, 1 pont 
ha részt vett, akkor számítja a megszerzett EB-aranyak számát, 1 pont 
a megszerzett EB-aranyak számának megállapítása rendben. 1 pont 

I2. (csak segédcella nélkül!) 3 pont 
A megszerzett VB- és EB-aranyak számát összehasonlítja, 1 pont 
a megszerzett VB- és EB-aranyak számának összevetése rendben. 1 pont 
Egyenlő éremszám esetén „A VB-n és az EB-n azonos számú aranyérmet szerzett”. 1 pont 

I3. (csak segédcella nélkül!) 5 pont 
Ha a VB-n szerzett aranyak száma több, akkor a különbség számítása rendben, 1 pont 
az összefűzött mondat az „A VB-n”-nel kezdődik, 1 pont 
a számított különbség mondatba illesztése rendben, 1 pont 
az összefűzött mondat az „aranyéremmel többet szerzett” szöveggel végződik, 1 pont 
az összefűzéseknél a szóközök rendben. 1 pont 

I4. (csak segédcella nélkül!) 5 pont 
Ha az EB-n szerzett aranyak száma több, akkor a különbség számítása rendben, 1 pont 
az összefűzött mondat az „Az EB-n”-nel kezdődik, 1 pont 
a számított különbség mondatba illesztése rendben, 1 pont 
az összefűzött mondat az „aranyéremmel többet szerzett” szöveggel végződik, 1 pont 
az összefűzéseknél a szóközök rendben. 1 pont 

I5. (csak segédcella nélkül!) 6 pont 
A fenti 4 eset feltételrendszere rendben, 1 pont 
mind a 4 esethez jó érték tartozik, 1 pont 
a függvény egy cellában minden szempontból rendben. 1 pont 
A függvény másolható a G oszlop összes érintett cellájára, 1 pont 
le is másolta, 1 pont 
az oszlopszélesség, az igazítás mindenütt rendben. 1 pont 

J. (csak segédcella nélkül!) 6 pont 
A megadott helyen, középre igazított, egyesített cellában szerepel egy függvény, 1 pont 
a függvény mind a háromféle érem számát figyeli, 1 pont 
a függvény mind a háromféle érem számát helyesen figyeli. 1 pont 
Ennek alapján helyesen dönti el, hogy az adott ország megfelel-e a feltételnek. 1 pont 
Helyesen számlálja össze a feltételnek megfelelő országokat. 1 pont 
A mondat összefűzése rendben (a szóközök is). 1 pont 

K1.   7 pont 
A megadott helyen, középre igazított, 1 pont 
egyesített cellában szerepel egy függvény. 1 pont 
A függvény mind a háromféle érem számát figyeli, 1 pont 
a függvény mind a háromféle érem számát helyesen figyeli. 1 pont 
Ennek alapján helyesen dönti el, hogy az adott ország megfelel-e a feltételnek. 1 pont 
Helyesen számlálja össze a feltételnek megfelelő országokat. 1 pont 
A mondat összefűzése rendben (a szóközök is). 1 pont 

K2.   3 pont 
A fenti 7 pontból legalább 5-öt szerzett, és országonként  
legfeljebb 1 segédcellát használt. 1 pont 
A fenti 7 pontból legalább 6-ot szerzett, és legfeljebb 1 segédcellát használt. 1 pont 
A fenti 7 pontból legalább 6-ot szerzett, és nem használt segédcellát. 1 pont 

Összpontszám: 400 pont Beküldési határ: 180 pont 


