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Oktatási  Hivata l   

A 2017/2018 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: 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! 

Értékelés:  

A. A címsorok, élőfej, élőláb zöldek vastagon szedve 1 pont 

B. A címsorok 3 különböző méretben vannak; főcím középen 1+1 pont 

C. A normál szöveg sorkizárt; a térköz mindenhol jó; elválasztással 1+1+1 pont 

D. Élőfejben a főcím; az első oldalon nincs élőfej; élőlábban oldalszám; jól szegélyezve 1+1+1+1 pont 

E. Az első oldalon van ismetető táblázat; jó szöveges tartalommal; két jó képpel; jó struktúrában; jó hát-
térszínnel; jó szegéllyel 1+1+1+1+1+1 pont 

F. A második oldalon van táblázat; jó igazításokkal; szegélyezve; címsora háttérszínnel 1+1+1+1 pont 

G. A táblázat mellett van térkép; rálóg a táblázatra 1+1 pont 

H. A 2-4. oldalon van négyhasábos község felsorolás 1 pont 

I. A negyedik oldalon van kép; jó helyen; jó képszegéllyel; jó képaláírással 1+1+1+1 pont 

J. A negyedik és az ötödik oldalon van idézet; jó betűtípussal (nagyobb és dőlt); jó szegéllyel; az idézője-
lek jó helyen 1+1+1+1 pont 
(a pontok fele adható, ha csak az egyik jó) 

K. Az ötödik oldalon vannak felsorolások; jó stílusban 1+1 pont 

L. A hatodik oldalon van kétszintű felsorolás; jó sorszámozással; jó formátumban 1+1+1 pont 

M. A hatodik oldalon szerepel Zala megye felosztás térképe; jó helyen; jó képaláírással; jól szegélyezve  
  1+1+1+1 pont 

N. A hatodik oldalon van táblázat; jó igazításokkal; szegélyezve; a cellák mögött zöld 1+1+1+2 pont 

O. Van kettő végjegyzet; a m2, km2 legyen mindenhol jó 1+1 pont 
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P. A 6 oldal a mintának megfelelő 6*1 pont 

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! 

Értékelés:  

A. A címsorok, élőfej, élőláb zöldek; vastagon szedve 1+1 pont 

B. A címsorok 2 különböző méretben vannak; főcím középen; jó térközökkel 1+1+1 pont 

C. A normál szöveg sorkizárt; behúzással; jó térközzel; elválasztással 1+1+1+1 pont 

D. Élőfejben a főcím; az első oldalon nincs élőfej; élőlábban oldalszám; jól szegélyezve 1+1+1+1 pont 

E. Képszegélyek mindenhol zöldek; első képnél jobboldali szegély; további 4 képen baloldali és alsó 
szegély  1+1+2 pont 

F. Első oldalon van kép; szöveg mellette; van térkép; középen 1+1+1+1 pont 

G. A 2-3. oldalon van 4 fénykép; jó helyen; képaláírással; aláírás középre igazítva 2+2+1+1 pont 
(fele pontszám adható, ha legalább 2 képnél jó) 

H. Van számozott felsorolás; 32 elemű; jó formátumú; első sorai vastagon szedettek; a szövegek több 
bekezdésre tördelése jó 1+1+1+1+1 pont 

I. Az első oldalon van lábjegyzet 1 pont 

J. A 4 oldal a mintának megfelelő 4*1 pont 

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 
cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik. Az egyedi formázási elvárások mindig az adott részfel-
adatban szerepelnek. 

                                                 

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


Informatika I. kategória 

OKTV 2017/2018 3. oldal 1. forduló 

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! 

Értékelés:  

A1.   6 pont 
Van Zala munkafüzet, és abban a Helység, a Megye és a Régió munkalapok   
közül legalább egy (pontosan a megadott néven), 1 pont 
mindhárom megvan (pontosan a megadott néven). 1 pont 
Legalább az egyik lapon pontosan az előírt oszlopok szerepelnek,   
pontosan a megadott néven, 1 pont 
mindhárom lapon pontosan az előírt oszlopok szerepelnek, pontosan a megadott néven. 1 pont 
Legalább az egyik lapon minden előírt adat átkerült a munkalapra (és csak azok), 1 pont 
mindhárom lapon minden előírt adat átkerült a munkalapra (és csak azok). 1 pont 

A2.   8 pont 
A Helység munkalapon az oszlopszélesség mindenütt rendben, 1 pont 
ezáltal a sormagasság is egyforma (nagyközség, megyei jogú város esetén is). 1 pont 
A B oszlop hibajelzését kezelte a versenyző (nincsenek zöld sarkok), 1 pont 
a B oszlopban a vezető 0 karakterek rendben (bármilyen megoldással). 1 pont 
A Megye munkalapon az oszlopszélesség mindenütt rendben. 1 pont 
A népesség formátuma rendben, 1 pont 

                                                 

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 
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a terület formátuma rendben. 1 pont 
A Régió munkalapon az oszlopszélesség mindenütt rendben. 1 pont 

A3.   5 pont 
Legalább egy munkalapon a rovatfej celláinak formátuma   
(sormagasság, sortörés, igazítás, betűstílus) rendben, 1 pont 
a rovatfej celláinak formátuma mindhárom munkalapon rendben. 1 pont 
Mindhárom munkalapon a rovatfej szegélyezése rendben. 1 pont 
Mindhárom munkalapon az adatrész szegélyezése rendben. 1 pont 
Mindhárom ablaktábla rögzítve. 1 pont 

B.   8 pont 
Van Legnépesebbek munkalap, 1 pont 
abban pontosan az előírt oszlopok szerepelnek, pontosan a megadott néven. 1 pont 
Minden előírt adat átkerült a munkalapra (és csak azok), ékezethelyesen, a megfelelő helyre. 1 pont 
Az oszlopszélesség mindenütt rendben. 1 pont 
A népesség formátuma rendben, 1 pont 
a terület formátuma rendben. 1 pont 
A rovatfej celláinak formátuma (szegélyezés is) rendben. 1 pont 
Az adatrész szegélyezése rendben, az ablaktábla rögzítve. 1 pont 

C1. (csak segédcella nélkül!) 4 pont 
F3-ban a képlet a 3. sor megyekódja alapján keres, 1 pont 
a megfelelő táblázatban a megfelelő értéket keresi, a megfelelő módon  
(pl. a Megye munkalap átrendezése után is rendben). 1 pont 
A képlet másolható, le is másolta, és minden település esetén helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
A megoldás a teljes oszlopban, minden tekintetben rendben van (rovatfej is). 1 pont 

C2. (csak segédcella nélkül!) 5 pont 
G3-ban a képlet a 3. sor megyekódja alapján helyesen keres a régiókódra, 1 pont 
a régiókód alapján a megfelelő táblázatban a megfelelő értéket keresi, a megfelelő módon  
(pl. a Megye vagy a Régió átrendezése után is rendben). 1 pont 
A két keresés egymásba ágyazása rendben. 1 pont 
A képlet másolható, le is másolta, és minden település esetén helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
A megoldás a teljes oszlopban, minden tekintetben rendben van (rovatfej is). 1 pont 

C3. (csak segédcella nélkül!) 9 pont 
H3-ban a képlet a 3. sor helységneve alapján vizsgálja az előfordulást, 1 pont 
helyesen vizsgálja az előfordulást, nemleges esetben üres cellát ad. 1 pont 
A legnépesebbek között szereplő település esetén a név alapján keres, 1 pont 
a megfelelő táblázatban a megfelelő értéket keresi, a megfelelő módon  
(pl. a Legnépesebbek átrendezése után is rendben). 1 pont 
A képlet helyesen működik, akár „legnépesebb” településről van szó, akár nem. 1 pont 
A H3 képletében a hivatkozások helyesen szerepelnek, a képlet másolható,   
le is másolta, és minden település esetén helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
A formátum ezres tagolású, 1 pont 
a formátumban helyesen szerepel a „fő”. 1 pont 
A megoldás a teljes oszlopban, minden tekintetben rendben van (rovatfej is). 1 pont 

C4. (csak segédcella nélkül!) 7 pont 
I3-ban a képlet helyesen vizsgálja az előfordulást   
(akár a 3. sor helységneve, akár H3 üres értéke alapján), nemleges esetben üres cellát ad. 1 pont 
A legnépesebbek között szereplő település esetén a lélekszám alapján vizsgálja a helyezést, 1 pont 
helyesen vizsgálja a helyezést. 1 pont 
Az I3 képletében a hivatkozások helyesen szerepelnek, a képlet másolható,   
le is másolta, és minden település esetén helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
A formátum a helyezési szám után „.”-ot tartalmaz, 1 pont 
középre igazítás rendben. 1 pont 
A megoldás a teljes oszlopban, minden tekintetben rendben van (rovatfej is). 1 pont 
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C5. (csak segédcella nélkül!) 6 pont 
J3-ban a képlet helyesen vizsgálja az előfordulást   
(akár a 3. sor helységneve, akár H3 vagy I3 üres értéke alapján),  
nemleges esetben üres cellát ad. 1 pont 
A legnépesebbek között szereplő település esetén a név alapján, a megfelelő táblázatban,  
a megfelelő értéket a megfelelő módon keresi  
(pl. a Legnépesebbek átrendezése után is rendben). 1 pont 
A képlet helyesen működik, akár „legnépesebb” településről van szó, akár nem. 1 pont  
A J3 képletében a hivatkozások helyesen szerepelnek, a képlet másolható,   
le is másolta, és minden település esetén helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
A formátum helyes (beleértve a „km2”-t is). 1 pont 
A megoldás a teljes oszlopban, minden tekintetben rendben van (rovatfej is). 1 pont 

C6. (csak segédcella nélkül!) 5 pont 
K3-ban a képlet helyesen vizsgálja az előfordulást   
(akár a 3. sor helységneve, akár H3, I3 vagy J3 üres értéke alapján),  
nemleges esetben üres cellát ad. 1 pont 
A legnépesebbek között szereplő település esetén a terület alapján  
helyesen vizsgálja a helyezést. 1 pont 
A K3 képletében a hivatkozások helyesen szerepelnek, a képlet másolható,   
le is másolta, és minden település esetén helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
A formátum helyes (beleértve a középre igazítást, a helyezési szám utáni „.”-ot is). 1 pont 
A megoldás a teljes oszlopban, minden tekintetben rendben van (rovatfej is). 1 pont 

D. (csak segédcella nélkül!) 5 pont 
A feltételes formázás figyeli, hogy a megyeszékhely egyúttal régióközpont-e, 1 pont 
helyesen figyeli, hogy a neve szerepel-e a régióközpontok között. 1 pont 
A feltételes formázás képlete egy adott cellában helyesen működik, 1 pont 
egy teljes sorban vagy teljes oszlopban helyesen működik, 1 pont 
a megadott tartományban helyesen működik. 1 pont 

E1. (csak segédcella nélkül!) 4 pont 
Egy cellában a számlálás képlete figyel a megyére, 1 pont 
egy cellában a számlálás képlete figyel a településfajtára, 1 pont 
egy cellában a számlálás képlete figyel mindkettőre, 1 pont 
egy cellában a számlálás képlete helyes eredményt ad. 1 pont 

E2. (csak segédcella nélkül!) 5 pont 
A képlet alkalmas az egy soron vagy egy oszlopon belüli másolásra, 1 pont 
alkalmas mind a soron, mind az oszlopon belüli másolásra. 1 pont 
A versenyző a képletet le is másolta, és a képlet minden megye/településfajta pár esetén   
helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
A megoldás a teljes tartományban minden tekintetben rendben van (igazítás, rovatfej is). 1 pont 
Az N oszlopban és a 24. sorban az összegzés rendben (összesen 3155 település van). 1 pont 

F1. (csak segédcella nélkül!) 6 pont 
E3-ban feltételes összegzés van a népességre,  1 pont 
jó feltétellel, jó tartományra vonatkozik, 1 pont 
a képlet helyes eredményt ad. 1 pont 
A képlet alkalmas az oszlopon belüli másolásra, 1 pont 
a versenyző a képletet le is másolta, és a képlet mindenütt helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
A formátum is rendben (ezres tagolás, „fő”, rovatfej is). 1 pont 

F2. (csak segédcella nélkül!) 4 pont 
F3-ban feltételes összegzés van a területre, jó feltétellel, jó tartományra vonatkozik, 1 pont 
a képlet helyes eredményt ad. 1 pont 
A képlet alkalmas az oszlopon belüli másolásra, a versenyző le is másolta,   
és a képlet mindenütt helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
A formátum is rendben (ezres tagolás, „km2”, rovatfej is). 1 pont 
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F3. (csak segédcella nélkül!) 6 pont 
A népesség ábrázolásához tartozó adatsor rendben, 1 pont 
a diagramtípus rendben, ez a diagram van „kívül”, 1 pont 
adatfeliratok pozíciója, tartalma és formátuma rendben. 1 pont 
A terület ábrázolásához tartozó adatsor rendben, 1 pont 
a diagramtípus rendben, ez a diagram van „belül”, 1 pont 
adatfeliratok nincsenek. 1 pont 

F4. (csak segédcella nélkül!) 7 pont 
A két diagramrész méretezése rendben, 1 pont 
a két diagramrész összeillesztése (fedésbe hozása) rendben, 1 pont 
rétegek sorrendje („takarás”) rendben, 1 pont 
átlátszóság rendben. 1 pont 
Elforgatás rendben. 1 pont 
Egyetlen (közös) diagramfelirat, tartalma rendben. 1 pont 
Csoportba foglalás rendben. 1 pont 

G1.   5 pont 
A legnagyobb területű Zala megyei település területének meghatározásához  
figyel a „Zala megyei” feltételre, 1 pont 
figyel a „legnépesebbek” feltételre, 1 pont 
helyesen kapcsolja össze a két feltételt, 1 pont 
helyesen dönti el, hogy egy adott település megfelel-e az együttes feltételnek, 1 pont  
helyesen veszi számba az összes ilyen települést. 1 pont 

G2.   5 pont 
A legnagyobb területű Zala megyei település területének meghatározásához  
helyesen állapítja meg a kettős feltételnek megfelelő települések területét, 1 pont 
helyesen állapítja meg a területek maximumát, 2 pont 
helyesen állapítja meg a maximális területhez tartozó Zala megyei település nevét   
(további vizsgálat nem szükséges, mert tudjuk, hogy csak 1 ilyen van). 2 pont 

G3.   6 pont 
A feladatban eddig legalább 6 pontot szerzett,  
és a megoldáshoz rekordonként legfeljebb 2 segédcellát használt, 1 pont 
(min. 6 pont és) rekordonként legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
(min. 6 pont és) legfeljebb 3 segédcellát használt, 1 pont 
(min. 6 pont és) legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
(min. 6 pont és) a megoldáshoz nem használt segédcellát. 2 pont 

G4.   4 pont 
A kettő közül az egyik eredmény mondatba fűzése rendben, 1 pont 
mindkét eredmény mondatba fűzése rendben. 1 pont 
Formátum (cellaegyesítés, sortörés, igazítás, háttérszín, karakterformátum)   
közül legalább a fele rendben, 1 pont 
mind rendben. 1 pont 

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

Értékelés: 

                                                 

5 Források: az adatmodell leírását tartalmazó fájlban. 
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A.    összesen 6 pont 
A „kötelezőség” 3-ból 1 helyen rendben; 1 pont 
„nem negatív” megszorítás (értelmes „hibaüzenet”-tel) 2-ből 1 helyen  rendben; 1 pont 
minden „kötelezőség” és „nem negatív” megszorítás (értelmes „hibaüzenet”-tel) 
be van állítva és nincs felesleges megszorítás sem. 1 pont 
Az 1. ábra alapján a 4 tábla közötti 3 alapvető kapcsolat, hivatkozási integritással  
beállítva 1 helyen; 1 pont 
mind a 3 kapcsolat helyesen van beállítva. 1 pont 
Egyedi érték megszorítás (Mnev) beállítva. 1 pont 

B.    összesen 6 pont 
Csak a megfelelő mezők látszódnak (3 db), értelmes felirattal, az előírt sorrendben; 1 pont 
van rendezés és helyes; 1 pont 
van jó feltétel a „város”-ra  
(pl.: tHelyseg.Hjog="megyei jogú város" Or tHelyseg.Hjog="város"); 1 pont 
van jó feltétel „Zala” kezdetre (pl.: tHelyseg.Hnev LIKE ”Zala*”; 1 pont 
a két szűrőfeltétel  ÉS kapcsolatban áll; 1 pont 
amennyiben hibátlan a megoldás. 1 pont 

C.    összesen 9 pont 
A megoldás részeként előáll a megyék területének átlaga. 1 pont 
A megjelenítendő mondat egy oszlopban áll elő;  1 pont 
a megjelenítés egy sorból áll, van szűrés Zala megyére.  1 pont 
A megjelenítendő mondat az egyik esetben helyes, az eltérés számításától még eltekintve;  1 pont 
egy lekérdezésen belül szerepel mindkét eset (pl. unió vagy elágazás)  
és a megjelenítendő mondat mindkettő esetben helyes,  
az eltérés számításától még eltekintve. 1 pont 
A százalék számítása helyes egyik esetben (nem negatív érték, kerekítést nem nézve);  1 pont 
a százalék számítása helyes mindegyik esetben  
(nem negatív érték, kerekítést nem nézve).  1 pont 
Mindkét esetben helyes az egészre kerekítés. 1 pont 
Minden rendben és értelmes a felirat. 1 pont 

D.    összesen 7 pont 
A megoldás részeként előáll a feltételes maximum meghatározása 
(nem fővárosi forgalmi adatok maximuma). 2 pont 
Van szűrés a maximum értékre (még ha a maximum hibás is).  1 pont 
Megjelenik a 3 (megfelelő) mezőből legalább 2 darab.  1 pont 
A mértékegységváltás megtörténik (ezer fő -> fő, pl.: [Fforgalom]*1000). 2 pont 
Minden rendben, csak a megfelelő mezők látszódnak (3 db), értelmes felirattal, 
az előírt sorrendben.. 1 pont 

E.    összesen 7 pont 
A megoldás csak a Zala megyei városokat és megyei jogú városokat tartalmazza, 
 és az összes ilyet. 1 pont 
A lista elejére garantáltan a megyeszékhely kerül.  3 pont 
A megyeszékhelytől eltekintve a többi helység névsorban áll. 1 pont 
Csak a megfelelő mezők látszódnak (2 db), értelmes felirattal az előírt sorrendben. 1 pont 
Minden rendben. 1 pont 

F.    összesen 7 pont 
A megoldásban megjelenik a megye neve és székhelye. 1 pont 
A lista csak az eltérő elhelyezkedésű megyéket tartalmazza 
(pl.: tHelyseg.Hmegye <>[tMegye]![Mkod]).  3 pont 
A székhely helység megye neve megjelenik a listában.  2 pont 
Minden rendben (pl. nincsnek többszörösen azonos sorok), 
csak a megfelelő mezők látszódnak (3 db), értelmes felirattal, az előírt sorrendben. 1 pont 

G.    összesen 6 pont 
Létrehozta jó táblában, jó néven, jó típussal a mezőt (tRegio. Rterulet); 1 pont 
régiónként előáll a megoldásban a megyék területének összege 
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(akár egy új segédtábla keletkezhet ehhez, de nem kézzel vannak beírva az adatok). 2 pont 
Van egy (DML UPDATE) parancs és jó táblára (tRegio) vonatkozik; 1 pont 
működőképes a parancs (mindegy, hogy lefuttatta-e vagy sem). 2 pont 

H.    összesen 12 pont 
Van jelentés, létező adatforrásból (legalább egy tábla vagy lekérdezés van mögötte) és  
a szükséges adatbázis mezőkből legalább 4 megvan. 1 pont 
A jelentésben régiók szerint van csoportképzés  
(jár a pont, ha nem tökéletes az adatok összeállítása, de a csoportosítás megoldott). 1 pont 
A jelentésben a régiók belsejében van megye szerint csoportképzés  
(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 (Év, Forgalom ezer főben),  1 pont 
a csoporton belül a rendezettség (Évszerint  csökkenő sorrend) jól van beállítva. 1 pont 
A megye csoport végén megjelenik a forgalom átlaga; 1 pont 
a régió  csoport végén megjelenik a megyei forgalom átlagok összege. 1 pont 
A forgalmi adatok legalább egy helyen 0 tizedesre jelennek meg és 
a régió központja és a megye székhelye közül legalább az egyik megjelenik. 1 pont 
A forgalmi adatok mind a három helyen 0 tizedesre jelennek meg és 
a régió központja és a megye székhelye is megjelenik valamint 
a megyei csoport garantáltan nem törik meg oldalhatáron. 1 pont 
A jelentésben a feliratok jók és látszódnak, valamint 
az adatmezők tartalma olvasható 
(például: „Szabolcs-Szatmár-Bereg megye (Nyíregyháza)”); 1 pont 
a jelentés elkészítése hibátlan; 1 pont 
a PDF formátumú fájl elkészült a jelentésből (nem hibátlan jelentésre is jár a pont). 1 pont 

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!  

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).  

Értékelés: 

1. dia (Címdia) 

A négy háttérképből olyan montázst készített, amelyre igaz, hogy 

A.  A montázst befoglaló téglalap függőlegesen 4 sávra tagolódik,  2+2 pont 
mindegyik sávban a megfelelő képből származó képrészlet látható;  
a mintán látható sorrendben, ez egyes sávokat a képrészletek teljesen kitöltik  

B. A négy képrészlet (pontosabban azok látható részeinek) szélessége közel azonos  2 pont 
(maximum  ±0,2 cm eltérés van)  
(nem biztos, hogy minden képet pontos méretre vágott a versenyző, lehet, hogy  
takarással érte el a kívánt hatást, ezért a képrészletek látható részeit kell vizsgálni ) 

C. A képrészletek nem torzultak (kivágva lettek, nem átméretezve) 1 pont 

D.  A montázs mérete a dia méretével pontosan megegyezik, teljesen kitölti azt,  1 pont 
nem lóg túl rajta egyik irányban sem  
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E.  Elhelyezte mind a négy szöveget a képeken, kék színnel; 1+1 pont 
egy vonalra igazodnak, vízszintesen a képcsíkok közepéhez vannak igazítva  

F.  Elhelyezte a címert, a legalsó pontja a dia közepére esik. 1 pont 
Kis mértékű eltérés (0,2 cm) a középponttól még elfogadható.   
(a segédvonalakat jelenítsük meg az értékelésnél, így látható a dia közepe) 

G.  Elhelyezte a „Zala megye” szöveget fehér színnel, árnyékolva; 1+1 pont 
középre igazítva, a szöveg a dia alsó negyedében van elhelyezve   

H.  Kezdetben nem látható a címer és a Zala megye szöveg,  2 pont 
egy másodperces késleltetéssel jelenik meg a címer, 
majd ezután 1 másodperc múlva jelenik meg a Zala megye szöveg.  

2.dia – 5.dia (összesen 4 dia) 

I.  Legalább 2 dián elhelyezte a megfelelő képrészletet a dia bal szélén, 2 pont 
a képrészlet magassága a dia magasságával megegyező, nem lóg ki a diáról 
a címer vízszintesen a kép közepéhez igazodik, a dia felső felében lett elhelyezve  

J. A fenti állítás mind a 4 diára igaz, valamint a címer mind a 4 dián ugyanazon a pozíción 2 pont 
van, a képek szélessége és pozíciója minden dián megegyezik  

K. Legalább két dián elhelyezte a fehér-kék (függőleges) színátmenetű hátteret 2 pont 

L. Legalább két dián elhelyezte a megfelelő szövegeket (a kép felett is, középre igazítva),  2 pont 
ahol kellett, felsoroláslistát hozott létre  

M. Mind a 4 dián elhelyezte a színátmenetes hátteret és a megfelelő szövegeket 2 pont 
(középre igazítva a képen, illetve felsoroláslistában, az 5. dia esetén több szintű listát használt) 

Általános beállítások 

N. A prezentáció 4:3 oldalarányú, zalamegye néven lett elmentve. 1+1 pont 

O. Mind az öt diát létrehozta, az összes szöveget elhelyezte, talp nélküli betűtípust használt 1 pont 

P. A dia sorszámok a jobb alsó sarokban láthatóak, fehér színnel, a címdián nincs sorszám 2 pont 
(a manuálisan elhelyezett diaszám nem fogadható el) 

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


