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Oktatási  Hivata l   

A 2017/2018 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: Zala megye (53 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható 6 oldalas dokumentumot Zala megyéről (Zala me-
gye.doc)! 

A címsorok, élőfej, élőláb zöldek, vastagon szedve legyenek! A m2, km2 legyen mindenhol jó! 

2. feladat: Göcseji Falumúzeum (37 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható 4 oldalas dokumentumot a Göcseji Falumúzeumról (Gö-
csej.doc)! 

A címsorok, élőfej és élőláb vastagon szedett zöldek legyenek, két különböző zöld árnyalatban! A 
szegélyek is zöldek! 

3. feladat: Megyék (120 pont)  

Az adatbázis-feladat forrásaként megadott adat-ab-megye.accdb nevű fájl Magyarország 
megyéinek1, a legek.txt fájl2 pedig Magyarország legnépesebb településeinek fő adatait tartalmaz-
za. Készítsd el mindezek alapján a Zala 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 vál-
tozásokat! Ha a feladat egy számítást egy tartomány összes cellájára elvár, akkor csak a másolható (tehát 
a tartomány egy cellájában megadott, majd az összes többi érintett cellára lemásolt) képletért vagy a tar-
tomány egészére érvényes tömbképletért 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 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 A fürdők adataira ebben a feladatban nem lesz szükségünk 

2 Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország_legnagyobb_települései_lakónépesség_szerint  

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarország_legnagyobb_települései_lakónépesség_szerint
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cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik. Az egyedi formázási elvárások mindig az adott részfel-
adatban szerepelnek. 

A. Hozd létre a Zala munkafüzetben ilyen sorrendben a Helység, a Megye és a Régió 
munkalapot! A minta szerinti helyen és formában jelenítsd meg az adatbázisból kiolvasható értékeket! 
Csak a mintán látható oszlopokat szerepeltesd! Érd el, hogy a rovatfej mindig látható legyen!3 

B. Hozd létre a Zala munkafüzetben a Legnépesebbek munkalapot! A minta szerinti he-
lyen és formában jelenítsd meg a szövegfájlból kiolvasható értékeket! Érd el, hogy a rovatfej és az első 
oszlop mindig látható legyen! 

C. A Helység munkalapot egészítsd ki a minta alapján, a következő módon: 

 minden településnek jelenjen meg a megyéje és a régiója, 

 minden olyan településnek, amely szerepel a legnépesebbek között, jelenjen meg a népessége, a 
népességek közötti (csökkenő sorrendben elért) helyezése, a területe, továbbá a területek közötti 
(csökkenő sorrendben elért) helyezése! 

A feladat megoldásához ne használj segédcellát! 

D. Gondoskodj arról, hogy a Megye munkalapon minden régióközpont teljes sora automatikusan 
piros karakterekkel jelenjen meg! A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

E. Számítsd ki a Megye munkalapon a mintának megfelelően, hogy az egyes településfajtákból 
hány található az egyes megyékben! Az eredményt mindkét irányban összegezd! A megoldáshoz ne 
használj segédcellát! 

F. Határozd meg a Régió munkalapon a mintának megfelelően, hogy melyik régiónak mennyi a 
népessége és a területe! Készítsd el a minta szerinti diagramot, hogy összevethessük az egyes régiók la-
kosságának arányát (külső rész) és területének arányát (belső rész)4! Az Észak-Alföld és a Dél-Alföld ré-
gió területhatára legyen egyvonalban! Oldd meg, hogy a diagram elmozgatáskor vagy átméretezéskor ne 
„romoljon el”! A feladat megoldásához ne használj segédcellát! 

G. Határozd meg a Legnépesebbek munkalapon a mintának megfelelően, hogy a legnépesebb 
települések között hány Zala megyei van, és melyik közülük a legnagyobb területű! Kihasználhatod, 
hogy az összes zalai település eltérő területű. A megoldásod annál többet ér, minél kevesebb segédcellát 
használsz! 

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

Az adatbázisunk Magyarország megyéiről tartalmaz adatokat. Megtudhatjuk, hogy a megyék melyik 
régióhoz tartoznak, milyen helységek (települések) tartoznak hozzájuk. Ezeken túl ismerjük a megyék 
fürdőinek adatait néhány évre visszamenőleg. 

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-megye-modell.pdf” fájlban ta-
lálod. 

Az adatbázist az „adat-ab-megye.accdb” fájl tartalmazza. Az adatok forrása5 alapján az 
adatgyűjtés zárónapja 2017.12.12. volt. 

                                                 

3 Itt is felhívjuk a figyelmedet, hogy Budapest székhelye ugyan, de nem része Pest megyének! 

4 Az ilyen diagramokról olvasható le, hogy pl. Közép-Magyarországnak a régiók átlagánál jóval kisebb területéhez az át-
lagnál jóval nagyobb népesség társul 

5 Források: az adatmodell leírását tartalmazó fájlban. 
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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. A „Megye” adatbázis tábláiban az elsődleges kulcsok már be vannak állítva. Az adatmodell alap-
ján állítsd be a tMegye táblában a mezőszintű megszorításokat, az egyediséget és a táblák közötti alapve-
tő kapcsolatokat (lásd az adatmodell leírás 1. ábráját) 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. Készíts lekérdezést a „Zala” szöveggel kezdődő városokról és megyei jogú városokról! Megjelení-
tendő adatok: a város neve, a megyéje neve és a régiója neve. A lista város neve szerint növekvően legyen rende-
zett! 

C. Készíts lekérdezést, ami az alábbi két mondat közül a megfelelőt képes kiírni (az adatok függvé-
nyében)! 

Zala megye területe nagyobb / nem nagyobb az átlagnál, az eltérés XX százalék. 

Ügyelj arra, hogy az eltérés (jele XX a mondatban) nem negatív szám, és az értéke egészre kerekítve 
számítódjon ki! 

D. Írasd ki, hogy a fürdők személyforgalma, a főváros kivételével mikor és hol volt maximális! Meg-
jelenítendő adatok: a személyek száma főben megadva, a megye neve és az évszám. 

E. Jelenítsd meg Zala megye városait és megyei jogú városait és jogállását! A lista első helyén a megye 
székhelye legyen, utána pedig a többi helység névsorban! 

F. Van-e olyan megye, amelyiknek a székhelye más megyéhez tartozik? Jelenítsd meg az ilyen megyék 
nevét és székhelyét, valamint azt, hogy a székhely milyen nevű megyéhez tartozik területileg! 

G. Szeretnénk a régiós adatokat tartalmazó táblát kiegészíteni a régió területének értékével. 

 Egészítsd ki „kézzel” az adatbázis tRegio tábláját egy új mezővel! A mező neve Rterulet, típu-
sa egész. 

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

H. Készíts jelentést a fürdők forgalmi adataiból! Elvárások: 

 A jelentésben régiónként (Régió név és a Régió központ neve), azon belül megyénként (megye neve 
és megyeszékhely neve) csoportosítva látszódjanak a fürdők forgalmi adatai!  

 Egy-egy megyéről megjelenítendő adatok: Év, Forgalom ezer főben. Gondoskodj arról. hogy az 
ilyen csoportok oldalhatáron ne törjenek meg! 

 A csoportokban a rendezettség az évszámok szerint csökkenően történjen!   
 A megyei csoportok végén jelenjen meg a megyei átlagos forgalom értéke ezer főben! 
 A régiós csoportok végén jelenjen meg a megyei átlagos forgalom értékek összege ezer főben! 
 A forgalmi adatok mind a három helyen nulla tizedesjegyre jelenjenek meg! 
 Ügyelj arra, hogy a megjelenített adatok olvashatóak legyenek!  
 Az elkészült jelentésről készíts PDF formátumú fájlt is, „ab-H.pdf” néven! 

5. feladat: Zala megye prezentáció (30 pont) 

Készíts prezentációt zalamegye néven, a prezentaciominta.pdf állomány alapján! A 
mintákon látható „Minta” szövegeket természetesen neked nem kell elhelyezned a prezentációban.  

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!  
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A címdián a Zala megye szöveg legyen árnyékolt, a képek pedig azonos szélességűek és magasságú-
ak. A címer legalsó pontja pontosan a dia középpontjára essen.  

Az 1. dián kezdetben ne legyen látható a címer és a Zala megye szöveg. Egy másodperc teljen el a 
címer megjelenéséig, majd ezután újabb 1 másodperc múlva jelenjen meg a Zala megye szöveg (tetsző-
leges effektusokat használhatsz).  

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


