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A 2018/2019 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első fordulójának feladatai 

INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória 

Nem minden részfeladatot írunk le a feladatszövegben, többet fel kell ismerni a feladatok 
után található minták alapján! 

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: Védettek1 (60 pont) 

Készítsd el a Körös‐Maros Nemzeti Park fokozottan védett és védett gerinctelen állatfajainak 
listáját (Védettek.docx) a mintának megfelelően! 

A címsorokat, illetve az állatok rendszertani egységeit egyre világosabb barna színekkel írd, a 
színes hátterek is egyre világosabb sárgásbarnák legyenek! Vigyázat: a nyersanyag készítői elron-
tották a sorszámozást – ezt javítanod kell! 

2. feladat: Igazgatóságok2 (65 pont) 

Készítsd el a Nemzetipark igazgatóságok táblázatát (Igazgatóságok.docx) a mintának 
megfelelően! 

Az alsó és a felső margó 1,5 cm-es, a bal és a jobb margó 2 cm-es legyen! Az adatokhoz fel-
váltva két, barnás árnyalatú háttérszínt használj! 

3. feladat: Bemutatóhelyek3 (75 pont) 

Készítsd el Nemzeti parkok látogatóközpontjairól, bemutatóhelyeiről szóló dokumentumot a 
mintának megfelelően (Bemutatóhelyek.docx)!  

Minden margó legyen 2 cm-es! 

4. feladat: Magyar Nemzeti Parkok (60 pont) 

A mellékelt minta és a hozzávalók alapján készíts el egy két oldalból álló honlapot, amely a 
Magyar Nemzeti Parkokról szól. A mintán megfigyelheted az oldal elrendezését, a különböző iga-
zításokat, térközöket és más tulajdonságokat. A mintán látható „MINTA” szöveget természetesen nem 
kell elhelyezned a honlapon. 

                                                 

1 http://kmnp.nemzetipark.gov.hu/_user/browser/File/fajlista_V_FV_gerinctelen_veryfinal_111010.pdf 

2 http://magyarnemzetiparkok.hu/ 

3 http://magyarnemzetiparkok.hu/bemutatohelyek/ 
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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. 

• A kezdőoldal böngészőben megjelenő címe: Magyar Nemzeti Parkok – Kezdőlap 

• A galéria oldal böngészőben megjelenő címe: Magyar Nemzeti Parkok - Galéria 

• A kezdőlapot index.html néven kell elmenteni, a galéria oldalt pedig  
galeria.html néven. 

• A tartalom egy olyan balra igazított táblázatban (blokkban) helyezkedik el, amelynek szé-
lessége 700 képpont. A táblázat celláinak belső margója (a tartalom és a szegély közti tá-
volság) 10 képpont legyen. 

• A „Magyar Nemzeti Parkok” szöveg egyes címsor (h1) legyen.  

• A „Mi a nemzeti park?”, „Magyarország nemzeti parkjai”, „Képgaléria” szövegek kettes 
címsorok (h2) legyenek, színük: #000080 

• A navigációs menüt tartalmazó szürke sáv színkódja: #E9E9E9. 

• A nemzeti parkokat tartalmazó táblázat első sorának háttérszíne: #638BA8 

• A lap alján és a törzsszövegben lévő hivatkozások webcíme a forrásszövegben megtalál-
ható szögletes zárójelekben, ezeket felhasználás után ki kell törölni a szövegből. 

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 értékek-
nek. 

5. feladat: Európa és Magyarország nemzeti parkjai (140 pont) 

A mellékelt NPEuropa4 és NPMagyarorszag5 nevű szövegfájlok az európai kontinens, 
azon belül Magyarország nemzeti parkjainak adatait6 tartalmazzák. Készítsd el ezek alapján a 
NemzetiPark munkafüzetet a következő elvárások alapján! 

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, ak-
kor ezek azonosításához nem használhatod fel, hogy ezek az adatok aktuálisan a táblázat mely 
celláiban helyezkednek el (a megoldásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is he-
lyes 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 jellem-
ző, hogy az oszlopok mindenütt a szükséges szélességűek, a rovatfej (fejléc) félkövér, szükség ese-
tén több soros, tartalma a cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik. Az egyedi formázási 
elvárások mindig az adott részfeladatban szerepelnek. 

                                                 

4 https://hu.wikipedia.org/wiki/A_Föld_nemzeti_parkjai 

5 http://www.termeszetvedelem.hu/tenyek-es-adatok, https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park 

6 a két adatsor nem ugyanazon évből származik, így a Magyarországra vonatkozó adatok tekintetében lehet eltérés 

http://www.termeszetvedelem.hu/tenyek-es-adatok
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park
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A. Hozd létre a NemzetiPark munkafüzetben a Magyarország munkalapot! A minta 

szerinti helyen és formában jelenítsd meg Magyarország nemzeti parkjainak adatait! 

B. A G oszlopba a minta szerinti formátumban számítsd ki, hogy az egyes nemzeti parkok Ma-

gyarország területének hány százalékát teszik ki! Magyarország teljes területe 93 030 km2, egy 

négyzetkilométer pedig 100 hektár! Számítsd ki a táblázat alatti sorban, az F és G oszlopban, 

hogy az ország területéből összesen hány hektár a nemzeti parki terület, és ez az ország terü-

letének hány százaléka! Ezeket az összegcellákat formázd félkövér betűtípussal! 

C. Rendezd a táblázatot az alapítás éve alapján növekvő, azon belül a terület nagysága alapján 

csökkenő sorrendbe! A rendezésnek nem kell automatikusan frissülnie a forrásadatok válto-

zásával! 

D. Készíts a minta alapján két (önálló) kördiagramot egy új, MagyarországDiagram nevű 

munkalapon, mely a nemzeti parkok területének arányát mutatja be az országban, illetve a 

nemzeti parkok területének arányát egymáshoz képest! A két diagramot helyezd el egymás 

mellett a mintának megfelelő módon! Ha szükséges, akkor a Magyarország munkalapon az I 

oszloptól kezdődően használhatsz segédcellákat. Minél kevesebb segédcellát használsz, meg-

oldásod annál több pontot ér! 

E. Hozz létre egy új munkalapot Európa néven, és a minta szerinti formában jelenítsd meg 

rajta az Európa országaira vonatkozó adatokat! 

F. A G2 cellába írd be az „A nemzeti parkok területe a legnagyobb:” szöveget, majd a G3 cellá-

ban határozd meg, hogy melyik országban a legnagyobb a nemzeti parkok összes területe! 

G. A G4 cellába írd be a „Több nemzeti parkkal rendelkezik, mint Magyarország:” szöveget, 

majd a G5 cellában határozd meg hány országban található több nemzeti park, mint a Ma-

gyarországon! 

H. Formázd az Európai országok adatait tartalmazó táblázat adatait adatkövető módon úgy, 

hogy azon országok sorai, melyek területének több mint 5%-a nemzeti park, rendelkezzenek 

színes háttérrel, és azok az országok, melyek hamarabb rendelkeztek nemzeti parkkal, mint 

Magyarország, szerepeljenek félkövér, vörös betűtípussal! 

I. Cellahivatkozásokkal készíts másoldatot az Európa munkalap táblázatának adatairól egy új, 

ZöldOrszágok munkalapra a mintának megfelelően! Az itt található táblázatra alkalmazz 

szűrőt úgy, hogy csak azok az országok jelenjenek meg, melyekre teljesülnek az alábbi felté-

telek: 

a. az országban 2,5% alatti vagy 10% feletti a nemzeti parkok összes területének az aránya, 

b. a nemzeti parkok száma legalább annyi, mint a Szerbiában található nemzeti parkok szá-

ma, 

c. a nemzeti parkok összes terület 2500 és 5000 km2 között van. 

A szűrés feltételei kövessék az Európa munkalapon található táblázat adatainak változását, 

de a szűrésnek nem szükséges automatikusan frissülnie a feltételek változásával! Ügyelj rá, 

hogy a szűrés ne módosítsa/törölje a táblázat adatait! Segédcellákat a ZöldOrszágok 

munkalapon az adatokat tartalmazó táblázat alatt, legalább egy sor kihagyásával használhatsz, 

de ügyelj, hogy minél kevesebb legyen a használt segédcellák száma! 

Összpontszám: 400 pont 

















 

  



 



 

 

 

 



 

 

 

 


