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Oktatási  Hivata l   

A 2017/2018 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
döntő forduló javítási-értékelési útmutató 

INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória 

K Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes értékelés érdekében szigorú-
an az alábbi útmutató szerint pontozzák, a megadott részpontszámokat ne bontsák tovább! Vagy-
is ha egy részmegoldásra pl. 1 pontot javasolunk, akkor arra vagy 0, vagy 1 pont adható. (Az út-
mutatótól eltérő megoldások is lehetnek jók.)  

Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4 és álló, a margók egy-
ségesen 2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Garamond. Ha az általad használt rend-
szerben nincsenek ékezetes betűk, akkor a nevekre a megfelelő ékezet nélkülieket használd! A 
fájlnév kiegészítők szoftverfüggőek lehetnek, az adott szoftverben alapértelmezettet kell használ-
ni! 

1. feladat: Étterem logó (15 pont) 

A mellékelt minta (etteremlo-
go_minta.png) alapján készítsd el a Piatto ét-
terem logóját! A képet PNG formátumban 
mentsd el, etteremlogo néven! 

A mintán zajt és a minta szöveget is elhelyeztünk. 
Ezeket természetesen nem kell elhelyezned a 
megoldásodban.  

A felhasználható színeket a kép jobb oldalán elhe-
lyezett, színezett téglalapok jelzik. 

A logó egy fehér hátterű, a megadott bordó sze-
gélyű téglalapban legyen elhelyezve! A kép mérete 
450x570-es legyen úgy, hogy a logó töltse ki a tel-
jes területét!  

 

 

 

Értékelés 

A. A kép mérete 450x570; PNG formátumban, a megadott néven lett elmentve 1+1 pont 

B. A logó háttere fehér, rendelkezik a megadott bordó szegéllyel; kitölti a teljes képet 1+1 pont 

C. Elhelyezte a szövegeket csupa nagybetűvel; a megadott színeket használta; középre igazította  
   1+1+1 pont 

D. Megrajzolta a tányér külső, sötét bordó részét a megadott színnel 1 pont 

E. Megrajzolta a tányér belső, világosabb részét a megadott színnel 1 pont 
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F. A kettő rész között fehér üres sáv látható,   
a belső kör középre van igazítva a külső körben 1 pont 

G. Megrajzolta a villát (4 ág, nyél) a megadott sötétbordó színnel;   
elforgatta a minta szerint, és a tányér belsejében helyezte el 2+1 pont 

H. A villa világosabb nyelét megrajzolta, ami folytatása a sötétnek;   
a fehér csíkot nem takarja ki, túllóg a bordó körön  1+1 pont 

2. feladat: Étlap stílus (35 pont) 

A Turizmus Szervező Vállalat elhatározta, hogy az étteremi étlapoknak egységes kinézetet tervez. 
Készítsd el az alábbi követelmények szerinti stílusfájlt (Étterem.dotm)!  

• a karakterek Monotype Corsiva betűtípusúak legyenek; 

• a címsor (ÉTLAP szó) bordó legyen (RGB: 176 51 84), az ételfajta nevek (pl. Levesek)) 
vörösesbíbor színűek (RGB 235 71 131); minden más fekete; 

• a címsor és a fajta nevek középre igazítottak, a többi szöveg balra igazított legyen; 

• az ételfajták új oldalon kezdődjenek; 

• a címsor 32, a fajta nevek 24, az ételnevek és árak 16, az étel leírások 12 pontos betűvel 
készüljenek; 

• csak az ételek leírása nem vastagon szedett; 

• a tartalomjegyzék stílusban legyen jobbra igazított tabulátor, a jobb margónál, a szöveg és 
az oldalszám között pontozott kitöltéssel; 

• legyen halványságra oldalszín; sötétbarna oldalszegély; 

• a stílusnevek legyenek: étlap, fajta, étel, leírás, tartalom! 

Az ételek az alábbi szerkezetben jelenjenek meg (az étel leírás üres maradhat, ha nem adtak meg): 

Levesek 

Sajtkrémleves négyféle sajtból, fokhagymás pirított kenyérkockával  790 Ft 

Többféle sajtból krémlevest készítünk, tejszínnel dúsítjuk, csészében forrón tálaljuk. Fokhagymás, 

pirított kenyérkockával tálaljuk. 

Friss málnából készült hideg gyümölcskrémleves, fagylalttal 840 Ft 

Édes málnából hűsítő levest készítünk, hideg vanília fagylalttal és tejszínhabbal kínáljuk. 

Az elkészült étterem.dotm stílusfájl segítségével formázd a négy étterem étlapját (Ét-
lap1.docx, Étlap2.docx, Étlap3.docx, Étlap4.docx)! Minden étlap elején, 
külön oldalon legyen tartalomjegyzék az étel fajtákról! Ha az egyes dokumentumokban nem a stí-
lusfájl stílusait használod, akkor a pontok 50%-át kaphatod. 

Értékelés: 

A. Karakterek minden stílusban Monotype Corsiva típusúak 1 pont 

B. Címsor színe jó; ételfajták színe jó 1 pont 

C. Középre igazítások jók; balra igazítás jó 1+1 pont 

D. A négy betűméret jó 1 pont 

http://www.gulliveretterem.hu/index.php?oldal=etlap_hu#collapseOne1
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E. A tartalomjegyzék stílusban van jobbra igazított tabulátor; jobb margóhoz igazítva; pontozott 
kitöltéssel  1+1+1 pont 

F. Az oldalszín halványsárga; az oldalszegély sötétbarna; van oldalszám 1+1+1 pont 

G. Az ételfajták új oldalon kezdődnek; étel-ár tagolás jó; minden vastagon szedés jó; ételek leírása 
mindkét margótól beljebb húzott; árak jobbra igazítva 1+1+1+1+1 pont 

H. Az étlap dokumentumokban csak a fenti 5 stílusnév szerepel 5*1 pont 

I. Jó mindegyikben a tartalomjegyzék; jó tartalommal 2+2 pont 

J. A teljes étlapok elkészültek 4 pont 

K. Színek mindenhol jók 2 pont 

L. Szövegek mindenhol jók 2 pont 

M. A tagolások mindenhol jók 2 pont 

3. feladat: Michelin csillag (50 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintának megfelelően Michelin Guide étterem- és szállodakalauz leírását 
tartalmazó dokumentumot (Michelin.doc)!  

Értékelés: 

A. Főcím legnagyobb betűkkel; középen jó térközzel; piros és vastag 1+1+1 pont 

B. Alcímek következő betűmérettel; piros és vastag; jó térközzel; vastag 1+1+1 pont 

C. Minden oldalon van oldalszám; középen; lekerekített szegéllyel; a szegély is piros; alul és felül 
szürke vonal 1+1+1+1+1 pont 

D. Minden oldal bal szélén van Guide Michelin szöveg; függőlegesen; ritkított; szegélyezett; min-
den piros  1+1+1+1+1 pont 

E. Az első oldalon van idézet; alcímmel megegyező stílus; kivéve a középre igazítás; jó helyen a 
két idézőjel; a mottó középen; dőlt; fekete 1+1+1+1+1+1 pont 

F. Az első oldalon van 3 kép; azonos magasságúak; három képaláírás; dőltek; vízszintesen közé-
pen; függőlegesen középen; sárga háttéren 1+1+1+1+1+1+1 pont 

G. A normál szöveg legkisebb betűmérettel; sorkizárt jó térközzel; elválasztással 1+1+1 pont 

H. A második oldalon van számozott felsorolás; jó számozás stílussal 1+1 pont 

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

J. A második-harmadik oldalon van felsorolás; jó felsorolásjellel; jó behúzással; köztük nincs tér-
köz; utánuk jó térköz 1+1+1+1+1 pont 

K. A harmadik oldalon van 5 szakács leírás; a címsoruk olyan, mint a szöveg, de piros; a szöveg 
nem sorkizárt; jó alakzatra téve; az alakzatok jól egymásra helyezve 1+1+1+2+3 pont 

4. feladat: Étterem (120 pont) 

A források között találod a Paprikás étterem 2017-es napi forgalmi (bevételi) adatait. Feladatod az 
lesz, hogy ebből kiindulva, a megadott minták alapján hozd létre a Forgalom munkafüzetet a 
következő feladatokban szereplő elvárásoknak megfelelően, és válaszolj a feltett kérdésekre. 

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, majd az összes többi érintett cellára lemá-
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solt) képletért vagy a tartomány 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. Ameny-
nyiben 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 cellái-
ban helyezkednek el (a megoldásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is helyes 
eredményt kell adnia). 

A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! Figyelmesen dolgozz, mert a későbbi, számí-
tási 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. A tulajdonos részletes kimutatással rendelkezik arról, hogy 2017-ben mennyi volt az egyes na-
pokon az összes ételfogyasztásból, és ezen belül az elvitelre vásárlásból befolyt bevétel 
(2017.txt). Hozd létre a Forgalom munkafüzetben a 2017 munkalapot! A minta sze-
rinti helyen és formában jelenítsd meg a szövegfájlból kiolvasható értékeket! Érd el, hogy a rovat-
fej és a dátumok mindig láthatók legyenek! 

B. A táblázatban szereplő adatok elemzéséhez készítsd elő a H2:M15 területet a minta szerint! A 
felső rész ki nem húzott celláit a mintának megfelelően a következők szerint töltsd ki! A feladat 
megoldásához ne használj segédcellát! 

• A 4. sorban számítsd ki a 2017-es 
o összes forgalmat, 
o a napi átlagos forgalmat, 
o a legkisebb és a legnagyobb napi forgalmat, 
o végül az elvitelből befolyt bevételnek a teljes bevételhez viszonyított éves arányát! 

• Az 5. sorban határozd meg, hogy 2017-ben hányszor érték el a minimális ill. a maximális 
bevételt! 

• A 6. sorban határozd meg, hogy ez a minimális ill. a maximális bevétel az év mely napjá-
hoz kötődik! Ha 2017-ben bármelyik többször is előfordult volna, akkor a képlet a dátum 
helyett a „Több ilyen volt!” szöveget jelenítse meg! 

• A 7. sorban határozd meg, hogy az előző események a hét mely napjára estek! Ha 2017-
ben bármelyik többször is előfordult volna, akkor a képlet a nap neve helyett a „Több 
ilyen volt!” szöveget jelenítse meg! 

C. 2017-ben minden, helyben elfogyasztott ételre 18% volt az általános forgalmi adó (ÁFA) kul-
csa, tehát az étteremnek az ebből származó bevétel 18%-át kellett ÁFA-ként befizetnie az állam-
nak. Az elvitelre vásárolt étel ÁFA-kulcsa 27% volt. 2018. január 1-jétől az elvitelre vásárolt étel 
után változatlanul 27%, míg a helyben fogyasztott étel után már csak 5% ÁFA-t kell fizetni. 

Hozd létre a 2017 munkalapon, a minta szerinti helyen és formában az ÁFA-kulcsok fent is-
mertetett táblázatát! A táblázat adataira támaszkodva, a mintának megfelelő formátumban, szá-
mítsd ki a D oszlopban a 2017-es ÁFA-értékeket! 

A tulajdonos az egyes napokhoz tartozó forgalmi értékek ismeretében azt is kiszámolta, hogy az 
új szabályok alapján mennyi lenne 2018-ban az ÁFA napi összege. Határozd meg az E oszlopban 
a mintának megfelelően ezeket az értékeket is! 

A feladat megoldásához sehol ne használj segédcellát! 
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D. Az F oszlopot töltsd ki olyan képlettel, amely a dátum alapján megadja, hogy az adott nap 
2017-ben a hét mely napjára esett! Érd el, hogy a táblázat sorai a minta szerint automatikusan az 
alábbi formátumban jelenjenek meg: 

• minden szombati nap teljes sora halványkék háttérrel, 

• minden vasárnapi nap teljes sora halványpiros háttérrel, 

• minden olyan hétköznap adatai félkövér, dőlt karakterekkel, amikor helyben fogyasztásból 
legalább kétszer annyi bevétel származott, mint elvitelből, 

• az egyes heteket vékony, sötétebb piros csík válassza el egymástól! 

A feladat megoldásához sehol ne használj segédcellát! 

E. Folytasd a H2:M15 táblázat kitöltését a mintának megfelelően! A hét napjai szerinti bontásban 
határozd meg a hétfőnkénti, keddenkénti… 

• összes forgalmat, 

• a napi átlagos forgalmat, 

• a legkisebb és a legnagyobb napi forgalmat, 

• végül az elvitelből befolyt bevételnek a teljes bevételhez viszonyított arányát! 
A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

F. Az előbb kitöltött táblázat alatti területen, a minta szerinti formában válaszolj az alábbi kérdé-
sekre! A megoldásod annál többet ér, minél kevesebb segédcellát használsz! 

• A hét napjai közül mely napon volt a legnagyobb az elviteli arány? (Ha több ilyen lenne, 
itt elég az egyiket meghatározni.) 

• 2017-ben hány olyan hétvégi nap volt, amikor az elviteli forgalomból több volt a bevétel, 
mint a helyben fogyasztásból? 

• Ha már 2017-ben is a 2018-as kulcsok alapján számoltunk volna, akkor jóval kevesebb 
ÁFA-t kellett volna fizetni. 

o Mennyi lett volna a legnagyobb napi ÁFA-csökkenés mértéke? 
o Hány alkalommal volt ekkora? 
o Az év melyik napján volt ez? (Ha ez többször is előfordult volna, akkor a képlet a 

dátum helyett a „Több ilyen volt!” szöveget jelenítse meg!) 

• Hány olyan teljes hét volt 2017-ben, amikor a hét első felében (hétfőtől csütörtökig) több 
bevétel volt, mint a hét második felében? 

G. Már 2018-ban járunk. Január 11-én a napi összes fogyasztás 1 514 320 Ft volt, de a könyvelés-
ben a napi elvitel összege elmosódott. Mennyi bevétel származott az elvitelből, ha a napi ÁFA 
pontosan 144 321 Ft-ot tett ki? Ne matematikai módon, ne is próbálgatással, hanem a táblázatke-
zelő program e célra szolgáló eszközével határozd meg a hiányzó értéket a H27-től kezdődő terü-
leten! A megoldáshoz használt, kitöltött párbeszédablak képét is mellékeld az eredmény alatti te-
rületen! 

Értékelés:  

A1.   6 pont 
Van Forgalom munkafüzet, és abban 2017 munkalap. 1 pont 
A rovatfej tartalma rendben (ékezethelyesen), 1 pont 
a rovatfejben a sor- és cellaméretezés és a sortörés rendben, 1 pont 
a rovatfejben a kitöltés- és a karakterformátum rendben. 1 pont 
A szövegfájlból minden adat átkerült a táblázatba, 1 pont 
minden adat a megfelelő cellába került. 1 pont 

A2.   6 pont 
Az A oszlop tartalma mindenütt rendben, 2017-es dátummal. 1 pont 
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A B és a C oszlop legalább egyikében a formátum rendben, 1 pont 
a formátum mindkét oszlopban rendben. 1 pont 
Az igazítás a teljes táblázatban rendben (a rovatfejben is). 1 pont 
A szegélyezés a teljes táblázatban rendben  
(a rovatfejben is, de a táblázat alsó szegélyét a későbbi feltételes formázás felülbírálhatja). 1 pont 
Az ablaktábla a kívánt módon rögzítve van. 1 pont 

B1. (csak segédcella nélkül!) 7 pont 
A munkaterületet az adott helyen és méretben előkészítette, a tartalom rendben (B1.png), 1 pont 
a cellaegyesítések és a sortörések rendben, 1 pont 
az igazítás és a szegélyezés mindenütt rendben. 1 pont 
A 2017-es összeg, átlag, minimum, maximum közül legalább 3 rendben, 1 pont 
mindegyik rendben, és a formátumok is jók (a B1.png-nek megfelelően). 1 pont 
A 2017-es arány és formátuma is rendben. 1 pont 
Az előfordulási számok mindkét esetben rendben vannak. 1 pont  

B2. (csak segédcella nélkül!) 7 pont 
A dátum meghatározásához a MIN() vagy a MAX() forgalom közül az egyiknél  
elágazást használt, helyes feltétellel, 1 pont 
a „több előfordulás” ág esetén adott szöveges eredmény rendben, 1 pont 
az „egy előfordulás” ág esetén a dátum és formátuma rendben. 1 pont 
A dátum meghatározása a MIN() vagy a MAX() forgalom közül a másiknál is rendben. 1 pont 
A hét napja meghatározásához a MIN() és a MAX() forgalomnál  
elágazást használt, helyes feltétellel, 1 pont 
a „több előfordulás” ág esetén adott szöveges eredmény rendben, 1 pont 
az „egy előfordulás” ág esetén a nap meghatározása rendben. 1 pont 

C. (csak segédcella nélkül!) 9 pont 
Az O2:Q5 táblázat tartalmilag rendben, a formátuma is rendben. 1 pont  
A D vagy az E oszlop közül az egyikben:  
egy cellában helyesen számolta a helyben fogyasztásból befolyó bevételt, 1 pont 
ehhez helyes ÁFA-kulcsot alkalmazott, 1 pont 
az elviteles bevételhez helyes ÁFA-kulcsot alkalmazott, 1 pont 
helyesen számolta az ÁFA értékét. 1 pont 
A képlet másolható, le is másolta, és a teljes oszlopban helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
Mindkét (D, E) oszlop rendben (helyes, másolható képlettel). 2 pont 
A formátum mindkét oszlopban rendben. 1 pont 

D1. (csak segédcella nélkül!) 3 pont 
Az F oszlop egy cellájában a képlet a H9:H15 felsorolására támaszkodik, 1 pont 
helyesen számítja a napot. 1 pont 
A képlet másolható, le is másolta, és a teljes oszlopban helyes értéket szolgáltat. 1 pont 

D2. (csak segédcella nélkül!) 4 pont 
A feltételes formázás képlete egy cellában figyel a szombati napra, 1 pont 
teljesülés esetén megfelelő formátumot alkalmaz. 1 pont 
A formázást a nap minden cellájára elvégzi. 1 pont  
A szombatra vonatkozó feltételes formázás rendben, és az év egészére érvényes. 1 pont 

D3. (csak segédcella nélkül!) 6 pont 
A feltételes formázás képlete egy cellában figyel a vasárnapi napra, 1 pont 
teljesülés esetén megfelelő formátumot alkalmaz. 1 pont 
A heteket elválasztó piros vonalat is beépíti a formátumba  
(ha ezt a feladatrészt nem itt/így, hanem máshol/másképp végzi el, akkor is jár a pont). 2 pont 
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A formázást a nap minden cellájára elvégzi. 1 pont  
A vasárnapra vonatkozó feltételes formázás az év egészére érvényes. 1 pont 

D4. (csak segédcella nélkül!) 7 pont 
A feltételes formázás képletében egy cellában figyel a hétköznapra, 1 pont 
figyel a helyben fogyasztás aznapi értékére, 1 pont 
figyel az elvitel aznapi értékére, 1 pont 
az összes feltételt helyesen kapcsolja össze. 1 pont 
Teljesülés esetén megfelelő formátumot alkalmaz. 1 pont 
A formázást a nap minden cellájára elvégzi. 1 pont  
A hétköznapi összetett feltételre vonatkozó formázás az év egészére érvényes. 1 pont 

E1. (csak segédcella nélkül!) 3 pont 
Az összegző vagy az átlagoló oszlop közül az egyikben  
egy cellában helyes feltétellel helyes eredményre jut, 1 pont 
a képlet másolható, le is másolta, és a teljes oszlopban helyes értéket szolgáltat. 1 pont 
Az összegző vagy az átlagoló oszlop közül a másikban  
egy cellában helyes feltétellel helyes eredményre jut, a képlet másolható, le is másolta,  
és a teljes oszlopban helyes értéket szolgáltat. 1 pont 

E2. (csak segédcella nélkül!) 7 pont 
A minimumot vagy a maximumot meghatározó oszlop közül az egyikben  
egy cellában helyes feltételt fogalmaz meg a szélsőértékre, 1 pont 
pontosan az adott napi értékeket vizsgálja, 1 pont 
helyes eredményre jut, 1 pont 
a képlet másolható, le is másolta, és a teljes oszlopban helyes értéket szolgáltat  2 pont 
(tömbképletet alkalmazó helyes megoldás esetén is jár a teljes pontszám).  
Mindezt a másik szélsőértékre is helyesen elvégezte. 2 pont 

E3. (csak segédcella nélkül!) 2 pont 
Az elviteli arány oszlopában egy cellában helyes feltétellel helyes eredményre jut, 1 pont 
a képlet másolható, le is másolta, és a teljes oszlopban helyes értéket szolgáltat. 1 pont 

E4. (csak segédcella nélkül!) 1 pont 
A táblázat 5*7 cellája legalább felerészben rendben, a formátum mindenütt rendben. 1 pont 

F1.   3 pont 
(M17) A képlet helyesen határozza meg a maximumot, 1 pont 
helyesen határozza meg a maximum helyét, 1 pont 
helyesen határozza meg a maximum helyéhez tartozó (egyik) napot. 1 pont 

F2.   9 pont 
(M18) A képlet figyel a szombati napokra,  1 pont 
figyel a vasárnapi napokra, 1 pont 
figyel az aznapi elviteli bevételre, 1 pont 
figyel az aznapi helyben fogyasztási forgalomra, 1 pont 
e két utóbbihoz kapcsolódó feltételt helyes relációval fogalmazza meg, 1 pont 
az összes feltételt helyes logikával kapcsolja össze. 1 pont 
A feltételre alapozott függvény helyes eredményt ad. 1 pont 
A versenyző eddig legalább 5 pontot szerzett, és legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
eddig legalább 5 pontot szerzett, és nem használt segédcellát. 1 pont 

F3.   5 pont 
(M20) A képlet helyesen határozza meg egy napra az ÁFA-eltérést, 1 pont 
mind a 365 napra tekintettel van, 1 pont 
helyesen adja meg a legnagyobb eltérés mértékét. 1 pont 
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A megoldás jó, és a versenyző legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
a megoldás jó, és a versenyző nem használt segédcellát. 1 pont 

F4.   8 pont 
(M21) A feltétel vizsgálja, hogy egy adott napon maximális volt-e az ÁFA-eltérés,  1 pont 
a feltétel helyesen vizsgálja, hogy egy adott napon maximális volt-e az ÁFA-eltérés.  1 pont 
A feltételnek megfelelő napoknál az összes napra figyel a számláláskor. 1 pont 
A képlet helyesen számlálja össze a feltételnek megfelelő napokat. 2 pont 
A megoldás jó, és a versenyző naponta legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
a megoldás jó, és a versenyző legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
a megoldás jó, és a versenyző nem használt segédcellát. 1 pont 

F5.   7 pont 
(M22) A képlet az előfordulások számától függő elágazást használt, helyes feltétellel, 1 pont 
a „több előfordulás” ág esetén adott szöveges eredmény rendben. 1 pont 
Az „egy előfordulás” ág esetén az adott napra vonatkozó feltétel rendben. 1 pont 
A képlet helyesen keresi ki az adott feltételnek megfelelő napot. 1 pont 
A megoldás jó, és a versenyző naponta legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
a megoldás jó, és a versenyző legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
a megoldás jó, és a versenyző nem használt segédcellát. 1 pont 

F6.   8 pont 
(M23) A képlet figyel arra, hogy milyen nappal kezdődő szakaszt vizsgáljon, 1 pont 
helyesen, csak a hétfővel kezdődő szakaszokat vizsgálja, 1 pont 
minden, hétfővel kezdődő szakaszt vizsgál. 1 pont 
Pontosan a teljes egészében 2017-be eső heteket vizsgálja. 1 pont 
A kezdőnappal induló négynapos összegzés rendben, 1 pont 
a kezdőnap utáni 5. nappal induló háromnapos összegzés rendben, 1 pont 
a két összeg összehasonlítása rendben. 1 pont 
A megfelelő hetek összeszámlálása rendben. 1 pont 

F7.   4 pont 
(M23 folyt.) A megoldás jó, és a versenyző naponta legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
a megoldás jó, és a versenyző hetente legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
a megoldás jó, és a versenyző legfeljebb 1 segédcellát használt, 1 pont 
a megoldás jó, és a versenyző nem használt segédcellát. 1 pont 

G.    8 pont 
Van (akár hibás) számítási minta az ÁFA kiszámítására   
(az összes és az elviteli fogyasztás alapján), 1 pont 
helyes, 2018-as kulcsokat alkalmaz, 1 pont 
a számítási minta rendben van. 1 pont 
A versenyző a feladat megoldásához alkalmas eszközt választ, 1 pont 
az adott célértékhez helyesen határozza meg az elvitel értékét. 2 pont 
Képernyőképet mellékelt egy megfelelő módon kitöltött párbeszédablakról. 2 pont 

5. feladat: Étterem (80 pont) 

A leendő adatbázisunkban egy képzeletbeli étterem forgalmi adatai fognak szerepelni. Néhány 
fogalom és megállapodás a rendszerrel kapcsolatban: 

• Az étterem pizzákat készít. A pizzát igény szerint állítják össze. A választott pizza 
alapra több különböző feltét is kérhető.  

• A pizza alapok különböző méretben kaphatók, 

• Egy rendelés egy vagy több rendelési tételből állhat. 
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• Egy rendelés egy tételében szereplő darabszám mindig egyfajta, azonos méretű pizza 
alapot takar. Sőt, a rájuk kerülő feltétek is azonosak lesznek. 

o A darabszám lehetséges értékei a 0,5 többszörösei (azaz 0,5; 1,0; 1,5; 2.0 …). 

o Egy rendelési tételhez egy feltét csak egyszer szerepelhet, de egy-egy választott 
feltét kérhető szimpla vagy dupla adagban is. 

o Megengedik azt is, hogy valaki feltét nélkül, csak pizza alapot rendeljen. 

• Az árképzés módja. 

o Mind a pizza alapok, mind a feltétek esetén a közölt árak az „M” kódú, nor-
mál méretű változatra vonatkoznak. 

o Az árak számolása érdekében minden forgalmazott mérethez ismerünk egy 
százalék adatot („Ár százalék”). Azt adja meg, hogy a különböző méretű pizza 
alapok és feltétek ára az „M” jelű (azaz normál) méretű társának hány százalé-
ka. (Így természetesen az „M” méret esetén az „Ár százalék” értéke 100.) 

o A pizzára rátett feltét teljes árát még a „Szimpla vagy dupla” értékkel való szor-
zás után kapjuk meg. A „Szimpla vagy dupla” mező értéke 1 vagy 2 lehet. 

Az adatbázisba szánt adatokat az „adat-ab-etterem.xlsx” fájlban találod. 

Figyelem! A megoldásod során gondoskodj arról, hogy az előállított eredmények (lekérdezés, je-
lentés vagy űrlap) feliratában értelmes magyar szavak legyenek, és csak az igényelt információk je-
lenjenek meg, mégpedig a kért sorrendben! 

A megoldás során különböző típusú objektumok keletkezhetnek: lekérdezés, űrlap vagy jelentés. 
Ezeket mindig úgy mentsd el, hogy a nevük első karaktere a feladat betűjele legyen! Például, ha 
egy feladat „X” jelű, és egy űrlap is és egy lekérdezés is szükséges hozzá, akkor egy lehetséges el-
nevezés: „X” nevű űrlap és „X_segéd” nevű lekérdezés. 

A. Hozd létre a szükséges adatbázist a kapott adatok tanulmányozása után! Az adatbázis neve „et-
terem” legyen!  

Fontos az elérhető pontszámok miatt! Az adatbázis kialakításakor törekedj arra, hogy az adatbá-
zis szerkezetének módosítása nélkül lehessen esetleg utólag is bevinni adatokat! 

Jó tanácsok:  

• Hozd létre a szükséges táblákat! Ne feledkezz meg arról, hogy a tábláknak legyen el-
sődleges kulcsa is! A táblák neve legyen kifejező! 

• A táblák mezőit a kapott tárolandó adatok alapján alakítsd ki! A mezőnevek legyenek 
beszédesek! A mezők típusát és méretét úgy válasszad meg, hogy illeszkedjen a kapott 
adatokhoz, és a későbbi importáláskor ne veszítsünk információt! 

• A táblákban ne tárolj (újabb) olyan adatot, amit ki lehet számítani a többi betervezett 
adatból (pl. lekérdezéssel)!  

• Kerüld el a felesleges többszörös adattárolást (azaz ne legyen redundancia)! 

• A táblák közötti kapcsolatokat be kell tervezni a rendszerbe, ellenőrizd és gondoskodj 
erről! A megfelelő táblák közötti kapcsolatokat állítsd be az adatbázisban! A kapcsola-
tok beállításánál gondoskodj arról, hogy azok egy későbbi adatbevitelnél, importálás-
nál ellenőrzésre is kerüljenek (hivatkozási integritás, másként idegen kulcs megszorí-
tás)! 

• Az adatok természete alapján, amennyiben szükségesnek látod, állíts be a táblákban 
további megszorításokat is! (Ahol érvényességi szabályt adsz meg, ott ne feledkezz 
meg értelmes hibaüzenet megadásáról sem, ha az lehetséges!)  

B. Importáld a kapott adatokat a létrehozott adatbázisodba! Ne feledkezz meg a táblák közötti 
kapcsolatokat biztosító adatokról sem! 
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C. Írasd ki, hogy a különböző méretű pizzákból hány darabot adtak el! A listában látszódjék a mé-
ret neve és a darabszám! A lista név szerint növekvő rendezettségű legyen! 

D. Készíts lekérdezést, amely kiíratja, hogy az egyes rendelések mennyibe kerülnek! A végered-
ményeket egészre kerekítve szeretnék megkapni. A látni kívánt adatok a rendelés kódja és az ára. A 
lista kód szerint növekvő rendezettségű legyen! 

E. Készíts jelentést az „R12347” kódú megrendelés részleteiről! Elvárások: 

• A jelentésben rendelésenként, azon belül rendelési tételenként csoportosítva látszód-
janak a feltétek adatai!  

• A rendelésről a rendelés kód jelenjen meg kiemelten! 
• Egy-egy rendelési tételről megjelenítendő adatok: „Tétel sorszám”, „Tétel darabszáma”, 

„Méret név”, és „Alap neve”. 
• Egy rendelési tétel csoportjában jelenjenek meg a rá kért feltétekről:  

o a „Feltét neve” és 
o a „Szimpla vagy dupla” mező tartalma szövegesen („Szimpla”; „Dupla”)!  

• A feltétet tartalmazó csoportokban a rendezés feltétek neve szerint történjen!   
• A csoportokban (elején, végén) ne jelenjen meg semmilyen statisztika! 
• Ügyelj arra, hogy a megjelenített adatok olvashatóak legyenek!  
• Az elkészült jelentésről készíts PDF formátumú fájlt is, „ab-E.pdf” néven! 

F. Írasd ki névsorban azon pizza alapok nevét, amelyeket rendeltek már valaha is feltét nélkül! 

G. Készíts lekérdezést, amely kiíratja, hogy az „F52”-es kódú feltéttel együtt milyen feltétek for-
dultak elő a megrendelt pizzákon! A listában csak a feltét neve látszódjék! A lista a feltét neveket név-
sorban, növekvő sorrendben mutassa! 

Értékelés: 

A1.   összesen 15 pont  
Adott néven létezik az adatbázis, és beszédesek a nevek. 1 pont 
Van hely értelmezése: létezik a mező az adatbázisban és a típusa is megfelelő. 
Van hely az „Alap kód” értékeknek; 1 pont 
van hely az „Alap neve” és „Ár”értékeknek. 1 pont 
Van hely a „Méret kód” értékeknek; 1 pont 
van hely a „Méret név” és „Ár százalék” értékeknek. 1 pont 
Van hely a „Feltét kód” értékeknek; 1 pont 
van hely a „Feltét neve” és „Ár” értékeknek. 1 pont 
Van hely a „Rendelés kód” értékeknek; 1 pont 
van hely a „Rendelés napja” és „Rendelés ideje” értékeknek. 1 pont 
Van hely a rendelési tételek számára:  
„Rendelés kód” és „Tétel sorszám” értékeknek; 1 pont 
 „Alap kód”, „Méret kód” és „Tétel darabszáma” értékeknek. 1 pont 
Van hely a tételekhez kapcsolódó feltétek számára:  
„Rendelés kód” és „Tétel sorszám” értékeknek; 1 pont 
 „Feltét kód”és „Szimpla vagy dupla” értékeknek. 1 pont 
A mezők típusa és mérete mindenhol rendben. 2 pont 

A2.   összesen 5 pont  
Nem szerepel felesleges mező. 2 pont 
Az adatbázisban mező vagy tábla felvétele nélkül  
felvehető új rendelés és rendelési tétel; 1 pont 
felvehető új pizza alap és méret; 1 pont 
felvehető új feltét fajta és egy rendelési tételhez új feltét. 1 pont 
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Egy lehetséges megoldás vázlata, a javításhoz, segítségként 

A3.   összesen 10 pont 
Van legalább egy helyen kötelezőség megadva, ahol értelmes,  
azaz tud ilyenről és használta  
(pl.: tAlap.Aar, tMeret.Msz, tFeltet,Far, tTetel.Tdb, t.Extra.E12). 1 pont 
Van legalább egy táblának értelmesen elsődleges kulcsa. 1 pont 
Minden táblának van értelmesen elsődleges kulcsa. 2 pont 
Valamelyik feltétel tartalmilag szerepel a háromból: 
t.Extra.E12 1 OR 2 vagy tTetel.Tdb >0 (a képletek példaként vannak) vagy 
tTetel.Tdb oszthatósága 0,5 értékkel (, ha a rendszer engedi). 1 pont 
Van legalább egy helyen feltétel megadva „előjelre”, ahol értelmes, azaz tud ilyenről,  
és használta a következő mezők valamelyikére (>=0 vagy >0 feltétel): 
tAlap.Aar, tMeret.Msz, tFeltet,Far, tTetel.Tsor, tExtra.Tsor. 1 pont 
Legalább egy idegen kulcs megszorítás (ahol lehet, hivatkozási integritás) beállítva. 1 pont 
Az összes idegen kulcs megszorítás beállítva (teljesen korrekt a szerkezet). 2 pont 
Nincs redundancia az adatbázis tervében. 1 pont 

B.    összesen 8 pont 
Az „Alap” (5 rekord) importálása helyesen megtörtént; 1 pont 
a „Méret” (3 darab) importálása helyesen megtörtént; 1 pont 
a „Feltét” (36 rekord) importálása helyesen megtörtént. 1 pont 
A „Rendelés” (30 rekord) importálása helyesen megtörtént; 1 pont 
a „Tétel” (60 rekord) importálása helyesen megtörtént; 1 pont 
az „Extra” (124 rekord) importálása helyesen megtörtént. 1 pont 
Minden importálás rendben. 2 pont 

C.    összesen 5 pont 
A méretek neve megjelenik és pontosan egyszer; 2 pont 
a méretek szerinti összesített darabszám (SUM) látszódik;  2 pont 
a nevek szerinti rendezés, a mezők sorrendje és a felirat rendben. 1 pont 

D.    összesen 9 pont 
A feltétet is tartalmazó rendelések kódja, pontosan egyszer megjelenik, 
és van valamilyen (akár hibásan) számított ár. 1 pont 
A feltétet nem tartalmazó rendelések kódja, pontosan egyszer megjelenik, 
és van valamilyen (akár hibásan) számított ár. 1 pont 
A rendelés árának számításában részt vesz a pizza alapok költsége, helyesen:  
(pl.: [tTetel]![Tdb]*[tAlap]![Aar]*[tMeret]![Msz]/100). 1 pont 
A rendelés árának számításában részt vesz a pizza feltétek költsége, helyesen:  
(pl.: [tTetel]![Tdb]*[tFeltet]![Far]*[tExtra]![E12]*[tMeret]![Msz]/100). 1 pont 
A feltétet is tartalmazó rendelések esetén az alap és feltét árak összege előáll 
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és összesítésre kerül rendelés kódonként. 1 pont 
A feltétet nem tartalmazó rendelések esetén a pizza alapok ára  
összesítésre kerül rendelés kódonként. 1 pont 
Minden rendelés ára jól számolódik ki, és a kerekítés is rendben van.  1 pont 
A kód szerinti rendezés, a mezők sorrendje és a felirat rendben. 1 pont 
Minden rendben van.  1 pont 

E.    összesen 12 pont 
Van jelentés, létező adatforrásból (legalább egy tábla vagy lekérdezés van mögötte) és  
a szükséges adatbázis mezőkből legalább 4 megvan. 1 pont 
Az adatforrásban megjelenik minden olyan rendeléstétel, amelyikhez van feltét.  1 pont 
Az adatforrásban megjelenik minden olyan rendeléstétel, amelyikhez nincs feltét.  1 pont 
Az adatforrásban megjelenik minden szükséges rendeléstétel (feltéttől függetlenül).  1 pont 
A jelentésben rendelés kódja szerint van csoportképzés, és csak a kért rendelés jelenik meg 
(jár a pont, ha nem tökéletes a mezők összeállítása, de a csoportosítás megoldott). 1 pont 
A jelentésben a rendelés belsejében van tétel szerint csoportképzés  
(jár a pont, ha nem tökéletes az adatok összeállítása, de a csoportosítás megoldott). 1 pont 
A rendelés csoportjában jó sorrendben vannak a mezők,  
és csak az szerepel, ami kell  
(„Tétel sorszám”, „Tétel darabszáma”, „Méret név”, és „Alap neve”).  1 pont 
A tétel csoportjában jó sorrendben vannak a mezők,  
és csak az szerepel, ami kell  
(„Feltét neve” és a „Szimpla vagy dupla” mező tartalma szövegesen), 
és a csoporton belül a rendezettség (feltét neve) jól van beállítva. 1 pont 
A csoportokban nem jelenik meg statisztika. 1 pont 
A jelentésben a feliratok jók és látszódnak, valamint 
az adatmezők tartalma olvasható. 1 pont 
A jelentés elkészítése hibátlan. 1 pont 
A PDF formátumú fájl elkészült a jelentésből (nem hibátlan jelentésre is jár a pont)  
és jó néven került mentésre. 1 pont 

F.    összesen 7 pont 
Megjelenik legalább egy helyes (volt feltét nélkül rendelve) alap neve; 1 pont 
és nem jelenik meg helytelen (soha nem volt feltét nélkül rendelve) alap neve. 1 pont 
Megjelenik minden helyes alap neve és csak azok. 3 pont 
A nevek pontosan egyszer jelennek meg. 1 pont 
Minden rendben, beleértve a rendezést és a feliratot is. 1 pont 

G.    összesen 9 pont 
Egymással összehasonlításra kerülnek az EXTRA tábla elemei  
(SELF JOIN, azaz önmagával direktszorzatba kerül). 1 pont 
A SELF JOIN helyes beállításának 3 feltételéből 
(azonos rendelés kód, azonos tétel sorszám, eltérő feltét kód): 
legalább 2 be van állítva (figyel rá); 1 pont 
mind a 3 be van állítva (figyel rá). 1 pont 
A megoldás a megadott kódú („F52”) feltét társításaira szűr.  1 pont 
A megoldáshalmazban csak az elvárt feltétek jelennek meg. 1 pont 
A feltét kódokhoz meghatározásra kerül a feltét neve és meg is jelenik.  1 pont 
A feltét nevek (garantáltan) egyszer jelennek meg (pl. Distinct).  1 pont 
A rendezés jó, nincs felesleges oszlop, és a felirat rendben. 1 pont  
Minden rendben, hibátlan a megoldás.  1 pont  

Elérhető összpontszám: 300 pont + 100 pont a 2. fordulóból 


