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A 2018/2019 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 
szövegszerkesztőben nincs a feladatban előírt Garamond betűtípus, akkor más, a mintában hasz-
nálthoz 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: 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! 

Értékelés:  

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

B. Az alcímek világosbarnák; balra zártak; következő címsor betűmérettel; jó térközzel1+1+1+1 pont 

C. A táblázat fejsorok középre igazítottak; vastagok; szürke háttérrel; ismétlődnek az oldalak tete-
jén; a táblázatok középre igazítottak 1+1+2+3+2 pont 

D. A sorszámok jók (javítva a hiba); jobbra igazítottak; a többi szöveg balra igazított; a tudomá-
nyos nevek dőltek (de csak azok) 2+2+2+2 pont 

E. A táblázatok sorszámozott sorai a legkisebb betűmérettel; a szöveg előtt és mögött egyforma 
térközzel; minden Garamond 1+1+1 pont 

F. Jó a háromféle rendszertani egység mérete; színezése; háttere színezése 3+3+3 pont 
(a 3 pontok egységenként bonthatók, pl. ha a kagylók-csigák-ízeltlábúak formázása jó, akkor 
1+1+1 pont) 

G. A második-harmadik oldalon van élőfej (vagy a tartalom mindkét oldalon ugyanott helyezke-
dik el); középre igazított; a táblázat sorszámozott sorainál nagyobb betűméretű; vastag 
  2+1+1+1 pont 

H. Minden oldalon van élőláb; a mintának megfelelő és mindhárom oldalon azonos betűmérettel; 
középre igazított; felső szegéllyel; jó oldalszámozással 1+1+1+1+1 pont 

                                                 

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



Informatika I. kategória 

OKTV 2018/2019 2. 1. forduló 

I. A dokumentum 3 oldala a mintának megfelelő 3*4 pont 

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! 

Értékelés: 

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

B. Van oldalszegély; jó színű; jó mintázatú 2+1+2 pont 

C. Az egyik oldalon van jó tartalmú élőfej; középen; piros; vastag; legnagyobb betűvel; szegélye jó 
helyen; az oldalszegélyhez illeszkedik; jó mintázatú 1+1+1+1+1+2+2+1 pont 

D. A másik oldalon is van jó élőfej; ugyanolyan, mint az egyiken 1+4 pont 

E. Az alcímek pirosak; balra zárt; vastag; jó térközzel; következő betűmérettel 1+1+1+1+1 pont 

F. A szövegek a legkisebb betűmérettel; az első oldalon nincs közöttük térköz; a második oldalon 
van közöttük térköz; elválasztással; sorkizárt; minden Garamond 1+1+1+1+1+1 pont 

G. Az első oldalon az igazgatóságok között van vízszintes elválasztóvonal; barna; jó mintázatú; jó 
szélességű  2+1+1+2 pont 

H. Középen fekete függőleges vonal választ el; alul az oldalszegélyhez ér 1+2 pont 

I. Az első oldalon a szövegeknek van háttérszíne; felváltva kétféle; a két felső különbözik; az 
egyes blokkok az oldalon belül azonos magasságban kezdődnek 1+2+1+2 pont 

J. A 2. oldalon a szöveg jobb margója behúzott; az első sorok beljebb kezdődnek 2+1 pont 

K. Van kép; jó méretben; a szöveghez képest jól (a kép pl. a szöveg mögött, így a kép téglalapja 
nem takarja a szöveget) 1+2+3 pont 

L. A dokumentum 2 oldala a mintának megfelelő 2*4 pont 

3. feladat: Bemutatóhelyek3 (75 pont) 

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

Minden margó legyen 2 cm-es! 

Értékelés: 

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

B. A margók 2 cm-esek 2 pont 

C. A többi szöveg kisebb betűkkel; sorkizárt; jó térközzel; elválasztással; minden Garamond 
  1+1+1+1+1 pont 

D. Az első oldalon van 2 montázs; középre igazítottak 2+2+2 pont 

E. Az első: szürke háttéren; minden kép szerepel; a képeknek vastag fehér szegélyük van; a min-
tához hasonló méretűek; jó sorrendben vannak egymáson 2+2+2+2+2 pont 

F. A második: szürke háttéren; minden kép szerepel; a képeknek vastag fehér szegélyük van; a 
mintához hasonló méretűek; jó sorrendben vannak egymáson 2+2+2+2+2 pont 

                                                 

2 http://magyarnemzetiparkok.hu/ 

3 http://magyarnemzetiparkok.hu/bemutatohelyek/ 
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G. A második oldalon van táblázat; a mintának megfelelő cellahatárokkal; jól szegélyezve; zöld; 
vastag szegéllyel 2+3+2+1+1 pont 

H. Az igazgatóságok neve zöld; jó térközzel; vastag 1+1+1 pont 

I. A felsorolások jó behúzással; jó felsorolás jel; zöld felsorolásjel; jó térközzel 2+3+2+1 pont 

J. Van oldalszám; jó helyen; zöld; ellipszisben; az ellipszisek határa sötétzöld; közöttük világos-
zöld kitöltés 1+1+1+2+2+2 pont 

K. A dokumentum 2 oldala a mintának megfelelő 2*4 pont 

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 (honlap_minta1.png, hon-

lap_minta2.png) megfigyelheted az oldal elrendezését, a különböző igazításokat, térközöket 
és más tulajdonságokat. A mintán látható „MINTA” szöveget természetesen nem kell elhelyezned a honla-
pon. 

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. 

Értékelés:  

Kezdőlap 

A. Az oldal index.html néven lett elmentve;  
az oldal böngészőben megjelenő címe: Magyar Nemzeti Parkok – Kezdőlap 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 

D. A tartalom egy balra igazított táblázatban (blokkban) helyezkedik el;  1+2+1+2 pont 
ami 700 képpont széles; fehér hátterű; cellamargó 10 képpont  
(megjegyzés: ha nem táblázattal csinálta, akkor a tartalom szélessége (width) a 700px, a padding pedig 
10px.) 

E. A tartalmat tartalmazó blokk elején el lett helyezve a háttérkép (kilenclyukú híd) 2 pont 
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F. Minden megadott szöveg elhelyezésre került az oldalon 2 pont 

G. A „Magyar Nemzeti Parkok” szöveg egyes címsor (h1), fehér; felülre igazított 1+2 pont  

H. A „Mi a nemzeti park?”, „Magyarország nemzeti parkjai” kettes címsorok (h2) 1+2 pont 
; színük: #000080 

I. A menüt tartalmazó szürke sáv színkódja: #E9E9E9. 1 pont 

J. Mindhárom link megfelelően el lett helyezve a tartalomban 2 pont 

K. A menüben a Galéria oldalra el lett helyezve a belső link (galeria.html). 1 pont 

L.  Beszúrta az igazgatóságokat tartalmazó térképet 2 pont 

M. Táblázatban helyezte el a Nemzeti parkok adatait; 3 oszlopban; 11 sorban 1+2+2 pont 

N. A nemzeti parkokat tartalmazó táblázat első sorának háttérszíne: #638BA8;  1+1 pont 
a cellák fejléc cellák (<th>) 

Galéria 

O. Az oldal galeria.html néven lett elmentve;  
az oldal böngészőben megjelenő címe: Magyar Nemzeti Parkok – Galéria 1+1 pont 

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

Q. A szövegek egységesen Arial (vagy más sans-serif) betűtípusúak 1 pont 

R. A tartalom egy balra igazított táblázatban (blokkban) helyezkedik el;  1+2+1+2 pont 
ami 700 képpont széles; fehér hátterű; cellamargó 10 képpont  
(megjegyzés: ha nem táblázattal csinálta, akkor a tartalom szélessége (width) a 700px, a padding pedig 
10px.) 

S. A tartalmat tartalmazó blokk elején el lett helyezve a háttérkép (kilenclyukú híd) 2 pont 

T. A „Magyar Nemzeti Parkok” szöveg egyes címsor (h1), fehér; felülre igazított 1+2 pont  

U. A „Képgaléria” kettes címsor (h2), színe: #000080 1 pont 

V. A menüt tartalmazó szürke sáv színkódja: #E9E9E9. 1 pont 

W. Elhelyezte a 4 képet; 2 sor 2 oszlop elrendezésben 2+3 pont 

X. A lap alján lévő linkek helyesen vannak megadva 1 pont 

Y. A menüben a Kezdőlapra el lett helyezve a belső link (index.html). 1 pont 

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-

                                                 

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 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nemzeti_park
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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. 

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

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

Értékelés: 

A1. 6 pont 

Van NemzetiPark munkafüzet, és abban Magyarország munkalap; 1+1 pont 
az NPMagyarorszag szövegfájl minden adata átkerült a táblázatba; 1 pont 
megfelelő formátumban a megfelelő oszlopba; 1 pont 
az F oszlopban a számértékek helyesek; 1 pont 
az ékezetes karakterek rendben. 1 pont 

A2. 15 pont 

A rovatfej megfelelően kitöltve; 1 pont 
a rovatfejben a betűstílus félkövér; 1 pont 
a rovatfejben a sortörés rendben; 1 pont 
a rovatfejben a cellaegyesítés rendben; 1 pont 
a rovatfej (2 sor) görgetéskor is mindig látszik; 1 pont 
a sormagasságok rendben; 1 pont 
az oszlopszélességek rendben; 1 pont 
az oszlopok cellaigazítása rendben; 1 pont 
az F oszlop számformátuma (tizedesek száma + ezres osztás) + mérték-
egysége rendben; 

1+1+1 pont 

összes terület kiszámítása helyes + félkövérrel szedett; 1+1 pont 
összes terület arányának kiszámítása helyes + félkövérrel szedett. 1+1 pont 

B. 4 pont 

G3:G12 egy cellájában helyes képlet szerepel; 1 pont 
G3:G12 összes többi cellájában helyes képlet szerepel; 1 pont 
G3:G12 formátuma rendben (százalék + 3 tizedes). 1+1 pont 

C. 4 pont 

Az adatok alapítás éve alapján + növekvő sorrendbe rendezve vannak; 1+1 pont 
azt követően terület nagysága alapján + csökkenő sorrendbe rendezve. 1+1 pont 

D1. 19 pont 

Az első diagram (NP és nem NP területek aránya) létezik + megfelelő a 
típusa + megfelelő adatok szerepelnek rajta; 

1+1+1 pont 

a diagram létrehozásához legfeljebb 2 segédcellát használt; 1 pont 
a diagram létrehozásához csak 1 db segédcellát használt; 1 pont 
a cím és a cím formátuma (szín + hely + kiskapitális) a mintának megfele-
lő; 

1+1+1 pont 

a diagram színei (Nem NP szürke kitöltés + sötétzöld körvonal +NP 
zöld kitöltés + fehér körvonal) megfelelő; 

1+1+1+1 
pont 

a feliratok tartalma (adatsor neve + arány) és helye (adatsoron belül) he-
lyes; 

1+1+1 pont 

a formátuma (fehér + számformátum + sortörés, mint elválasztó) megfe-
lelő; 

1+1+1 pont 

a nemzeti parkok területét jelző szelet „robbantott”. 1 pont 

D2. 16 pont 

A második diagram (NP területek aránya) létezik + megfelelő a típusa + 1+1+1 pont 
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megfelelő adatok szerepelnek rajta; 
a cím és a cím formátuma (szín + hely + kiskapitális) a mintának megfele-
lő; 

1+1+1 pont 

a diagram adatsorai mind egy szín (pl. zöld valamely árnyalata; 1 pont 
a diagram adatsorai egy adott szín (pl. zöld) árnyalatainak egyre világoso-
dó sorozatával vannak kitöltve; 

1 pont 

a feliratok tartalma (adatsor neve, százalék) + helye (adatsoron kívül) 
megfelelő; 

1+1 pont 

minden felirat látszik, nincsenek átfedések; 1 pont 
a feliratok formátuma (szín + számformátum + sortörés, mint elválasztó) 
helyes; 

1+1+1 pont 

mindkét diagramnak megegyező, színátmenetes háttere van; 1 pont 
a diagramok a mintának megfelelően vannak egymás mellé helyezve. 1 pont 

E1. 6 pont 

Van Európa munkalap, a NPEuropa szövegfájl minden adata átkerült 
a táblázatba; 

1+1 pont 

megfelelő formátumban a megfelelő oszlopba; 1 pont 
az D és E oszlopban a számértékek helyesek; 1+1 pont 
az ékezetes karakterek helyesek. 1 pont 

E2. 11 pont 

A rovatfej megfelelően kitöltve; 1 pont 
a rovatfejben a betűstílus félkövér; 1 pont 
a rovatfejben a sortörés rendben; 1 pont 
a rovatfej (1 sor) görgetéskor is mindig látszik; 1 pont 
a sormagasságok rendben; 1 pont 
az oszlopszélességek rendben; 1 pont 
az oszlopok cellaigazítása rendben; 1 pont 
az D oszlop számformátuma (tizedes jegyek + ezres osztás) és mérték-
egysége (km2 + 2-es hatványkitevőben) rendben. 

1+1+1+1  
pont 

F. 6 pont 

A G2 cellában szerepel a megfelelő szöveg; 1 pont 
meghatározta, hogy mennyi a legnagyobb nemzeti parki terület; 1 pont 
meghatározta, hogy az adott terület hányadik sorban szerepel; 1 pont 
meghatározta, hogy az adott terület melyik országhoz tartozik; 1 pont 
a G3 cellában megfelelően meghatározta a megfelelő országot; 1 pont 
a megoldáshoz nem használt segédcellát. 1 pont 

G. 10 pont 

A G4 cellában szerepen a megfelelő szöveg; 1 pont 
meghatározta, hogy Magyarországon hány nemzeti park található 
(INDEX+HOL.VAN vagy FKERES); 

1+1 pont 

legalább egy országról helyesen eldönti, hogy több nemzeti parkja van-e, 
mint Magyarországnak; 

1 pont 

minden országról helyesen eldönti, hogy több nemzeti parkja van-e, mint 
Magyarországnak; 

1 pont 

meghatározta, hogy összesen hány országban található több nemzeti park, 
mint Magyarországon; 

1 pont 

a G5 cellában megfelelően határozta meg a darabszámot; 1 pont 
a megoldáshoz legfeljebb 1 segédcellát alkalmazott; 2 pont 
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a megoldáshoz nem használt segédcellát. 1 pont 

H. 18 pont 

Legalább egy olyan 5%-nál nagyobb területarány, amely színes hátterű; 1 pont 
az összes olyan területarányt tartalmazó cella, melyben az érték nagyobb, 
mint 5% színes hátterű; 

1 pont 

a cellák hátterének formázása adatkövető módon (feltételes formázással) 
lett megvalósítva; 

1 pont 

azon sorokban, melyekben a területarány nagyobb, mint 5% az egész sor 
színes hátterű; 

1 pont 

a sorok formázása úgy van megvalósítva, hogy az adatok változását követi 
(feltételes formázással); 

1 pont 

meghatározta, hogy Magyarországon mikor alapították az első nemzeti 
parkot (INDEX+HOL.VAN vagy FKERES) 

3 pont 

legalább egy olyan évszám, mely kisebb, mint a Magyarországhoz tartozó 
vörös, félkövér betűtípussal szerepel; 

1 pont 

az összes olyan évszám, mely kisebb, mint a Magyarországhoz tartozó vö-
rös, félkövér betűtípussal szerepel; 

1 pont 

a cellák hátterének formázása adatkövető módon (feltételes formázással) 
lett megvalósítva; 

1 pont 

azokban a sorokban, ahol az évszám kisebb, mint a Magyarországhoz tar-
tozó sorban az egész sorban félkövér és vörös a betűtípus; 

1 pont 

a sorok formázása úgy van megvalósítva, hogy az adatok változását követi 
(feltételes formázás); 

2 pont 

a formázáshoz nem használt segédcellát; 2 pont 
mind a két formázás egyszerre, helyesen + az adatok változását követően 
működik. 

1+1 pont 

I1. 8 pont 

Az Európa munkalapon szereplő adatok szerepelnek a ZöldOrszá-
gok munkalapon is; 

1 pont 

az adatok követik az Európa munkalap változásait; 1 pont 
a rovatfejben a betűstílus félkövér; 1 pont 
a rovatfejben a sortörés rendben; 1 pont 
a rovatfej (1 sor) görgetéskor is mindig látszik; 1 pont 
a sormagasságok rendben; 1 pont 
az oszlopszélességek rendben; 1 pont 
az oszlopok cellaigazítása rendben. 1 pont 

I2. 17 pont 

a rovatfej (1 sor) görgetéskor is mindig látszik; 1 pont 
adatkövető módon meghatározta, hogy Szerbiában hány darab nemzeti 
park található (INDEX+HOL.VAN vagy FKERES); 

1+1 pont 

a táblázatban csak a kért tulajdonságú sorok látszanak; 1 pont 
a táblázatban oly módon van szűrve, hogy a szűrés egyszerűen kikapcsol-
ható; 

2 pont 

a szűrés feltételei között helyesen szerepel, hogy csak azok az országok je-
lennek meg, melyekben a nemzeti parkok száma legalább annyi, mint 
Szerbiában; 

2 pont 

a nemzeti parkok számára vonatkozó feltételben a számérték adatkövető; 2 pont 
a szűrés feltételei között helyesen szerepel, hogy a nemzeti parkok területi 
aránya kevesebb, mint 2,5% vagy nagyobb, mint 10% 

1+1 pont 
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a szűrés feltételei között helyesen szerepel, hogy a teljes nemzeti parki te-
rület 2500 és 5000 km2 között van; 

1+1 pont 

minden szűrési feltétel helyes, 1 pont 
a kritériumtáblán kívül más segédcellát nem használt. 2 pont 

Összpontszám: 400 pont Beküldési határ: 180 pont 


