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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: Óceánok és tengerek (54 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható 4 oldalas dokumentumot az óceánokról és tengerekről (Óce-
ánok és tengerek.doc)! 1 

A vers Book Antiqua vagy hasonló betűtípusú, dőlt betűs legyen! Az utolsó oldal táblázatában a 
számok Courier New betűtípusúak. A színes elemek mindenhol kékek. Az égtáj rövidítéseket (pl. ÉK-i) 
mindenhol ki kell fejteni (pl. északkeleti). A második oldal első bekezdésében a 10 000-nél nagyobb 
számokat, valamint a km2, km3 kifejezéséket helyesen kell írni! 

Értékelés:  

A. A főcím (két helyen) vastag és kék; középen; legnagyobb betűkkel; jó térközzel 1+1+1+1 pont 

B. Az alcímek vastagok és kékek; következő betűméret; jó térköz 1+1+1 pont 

C. A normál szöveg és a felsorolás a legkisebb betűméretű; elválasztással 1+1 pont 

D. A felsorolás jó behúzással; térköz nélkül; jó a második szintű behúzás és felsorolás jel; jó a harmadik 
szintű behúzás és felsorolás jel 1+1+1+1 pont 

E. A felsorolás három hasábos (oszlopos); a mintának megfelelően tagolt 1+1 pont 

F. A normál szöveg sorkizárt; jó térközzel; a rövidítések mindenhol kifejtve; 10 000-nél nagyobb szá-
mok jók; a km2 és a km3 jó 1+1+3+1+1 pont 

G. A második oldalon van jó méretű kép; jó helyen 1+1 pont 

H. A harmadik oldalon van jó méretű képsorozat az Atlanti óceán kinyílásáról; képaláírás középen dőlt 
betűkkel  1+1 pont 

I. A harmadik oldalon van földgömb; jó helyen; jó méretben 1+1+1 pont 

J. A harmadik oldalon van vers; jó betűtípussal; versszakonként jó tagolással; a címe vastag; nagyobb 
betűmérettel 1+1+1+1+1 pont 

K. A vers jó alakzaton; a mintának megfelelő elrendezésben; a címe jó helyen 3+1+2 pont 

                                                 

1 A nyersanyagok az ELTE Térképtudományi es Geoinformatikai Tanszékéről származnak. 
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L. Az utolsó oldalon van táblázat; jó a szegélyezés; címsora középre igazított; a számok tizedesvessző-
höz igazítottak; Courier new típusúak; az első oszlopban jók a behúzások; az oldal fekvő tájolású; a 
táblázat középre igazított 1+1+1+1+1+1+1 pont 

M. A jelmagyarázatok jó stílusúak; van lábjegyzet 1+1 pont 

N. Van kék oldalszám; jó helyen; jó szegéllyel 1+1+1 pont 

O. Az első oldal kivételével van élőfej; olyan, mint az első oldal főcíme 1+1 pont 

2. feladat: Hidrológiai körfolyamat (36 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható 3 oldalas dokumentumot a hidrológiai körfolyamatról (Hid-
rológiai körfolyamat.doc)! 

A dokumentum színes elemei legyenek barnák! 

Értékelés:  

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

B. Az alcím vastag barna; következő betűméret; jó térköz 1+1+1 pont 

C. A normál szöveg a legkisebb betűméretű; sorkizárt; jó térközzel; a km2 és a km3 mindenhol jó 
  1+1+1+1 pont 

D. A felsorolások jó behúzással; jó felsorolás jellel; jó térközzel 1+1+1 pont 

E. Az első oldalon van kép; középen; jó képaláírással 1+1+1 pont 

F. A második oldalon van 2 kép; egymás mellett; függőlegesen jól egymáshoz képest; vastag barna kép-
szegéllyel; jó képaláírással 1+1+1+1+1 pont 

G. A második oldal táblázata jó tagolású; jó szegélyezés; címsora középre igazítva; számok igazítása jó; 
jó a függőleges igazítás 1+1+1+1+1 pont 

H. A harmadik oldal táblázata jó tagolású; jó szegélyezés; számok igazítása jó; jó a függőleges igazítás; 
mindkét táblázat címe vastag 1+1+1+1 pont 

I. Barna oldalszám van; jó szegélyezésű 1+1 pont 

J. Barna élőfej jó tartalmú; jó szegélyezésű 1+1 pont 

K. Van lábjegyzet 1 pont 

3. feladat: A világ tengerei és óceánjai (120 pont)  

A mellékelt TETengerek és TEOceanok2 nevű, ANSI (ISO-8859-2) kódolású szövegfájlok a 

világ tengereinek és óceánjainak néhány adatát tartalmazzák. A TETengerek fájl függőleges vo-

nalakkal („|”) tagolt, míg a TEOceanok fix szélességű oszlopokat tartalmaz. Készítsd el ezek 

alapján a Tengerek 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, akkor 

ezek azonosításához nem használhatod fel, hogy ezek az adatok aktuálisan a táblázat mely celláiban 

                                                 

2 forrás: http://mek.niif.hu, http://en.wikipedia.org  

http://mek.niif.hu/
http://en.wikipedia.org/
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helyezkednek el (a megoldásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is helyes ered-

ményt 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) – ahol van – félkövér, 

szükség esetén több soros, tartalma a cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik. Az egyedi 

formázási elvárások mindig az adott részfeladatban szerepelnek. 

A. Hozd létre a Tengerek munkafüzetben a Tengerek és Óceánok munkalapokat! A min-

ta szerinti helyeken és formában jelenítsd meg az adatokat! A forrásfájlokban a számértékek 

olasz számformátumban szerepelnek, vagyis az ezres csoportosítást pont, a tizedes helyiér-

tékeket vessző jelöli. 

B. Készíts a mintának megfelelően fejlécsort mindkét munkalapon! Állítsd be, hogy ezek a fej-

lécsorok mindig láthatók legyenek! 

C. Formázd mindkét munkalapot a minta szerint, külön ügyelve az alábbiakra: 

 A munkalapok minden cellája (kivéve, azok amikről a feladat mást mond) halvány-

kék hátterű, 

 a fejlécsor háttere sötétebb kék árnyalat, 

 az adatokat tartalmazó sorok (de csak azok) mindenhol vékony szegéllyel vannak el-

látva, 

 a fejlécsor belül vékony, alul vastag szegéllyel rendelkezik. 

 minden második adatot tartalmazó sor (de csak azok) szürke háttérszínű, 

Az adatokat olyan módon formázd, hogy új sorok beszúrása esetén is igaz legyen, hogy 

minden második sor szürke háttérszínű! 

D. A Tengerek munkalap D oszlopában számítsd ki az összes tengerhez, hogy az adott tenger 

hány százalékát teszi ki annak az óceánnak, amihez tartozik! Az oszlop fejlécét töltsd ki a 

mintának megfelelően! A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

E. Szúrj be egy új oszlopot az „Átlagos mélység” oszlop elé az Óceánok munkalapon, majd ké-

szítsd el benne a mintának megfelelő fejlécet! Ezt követően számítsd ki minden óceánhoz, 

hogy mennyi a Tengerek munkalapon található, az adott óceánhoz tartozó tengerek össz-

területe! A feladat megoldásához ne használj segédcellát! 

F. Készíts új munkalapot Keresés néven! A munkalapon hozz létre a mintának megfelelő kere-

ső űrlapot! Erre a munkalapra is igaz, hogy minden cella (hacsak a feladat mást nem mond) 

halványkék hátterű! A mintán sárgával jelölt cellák szolgálnak az űrlap bemeneteként, a sö-

tétebb kék árnylatú cellákban a keresés eredménye jelenik majd meg! 

G. A Keresés munkalapon a „Tenger keresése” szöveg melletti mezőbe lehessen kézzel beír-

ni egy tenger nevét vagy annak részletét! Az alatta szereplő „Megtalált tenger” mezőbe hatá-

rozd meg egy olyan tenger nevét, melyben szerepel a keresőmezőbe beírt név-részlet! A 

„Teljes terület” mezőben jelenjen meg a megtalált tenger teljes területe az adatok alapján 

km2-ben, a mintának megfelelő formátumban! Az „Óceán” mezőben jelenjen meg, hogy az 

adott tenger melyik óceán része! Amennyiben a felhasználó olyan nevet adott meg, amire 

nincs találat az adatbázisban, akkor a „Nem található” szöveg jelenjen meg mindhárom 

eredménymezőben! A feladat megoldásához ne használj segédcellát! 

H. A Keresés munkalapon az „Óceán keresése” szöveg melletti mezőben egy legördülő listá-

ból legyen lehetőség kiválasztani egy óceánt az Óceán munkalapon található listából! Az 
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alatta szereplő „Tengerek száma” mezőben jelenjen meg, hogy a Tengerek munkalap ada-

tai alapján hány darab tenger tartozik az adott óceánhoz! A „Tengerek átlagos területe” me-

zőben jelenjen meg km2-ben az adott óceánhoz tartozó tengerek átlagos területe a mintán 

látható formátumban! A feladat megoldásához ne használj segédcellát! 

I. A Keresés munkalapon, az „1 000 000 km2-nél” nagyobb szöveg melletti mezőben szá-

mold meg, hogy hány olyan tenger található az Atlanti- és a Csendes-óceánon, melyekre 

igaz, hogy 1 000 000 km2-nél nagyobb a területük! A megoldásodhoz a Keresés munkalap 

L oszlopától kezdődően használhatsz segédcellákat, megoldásod annál több pontot ér, minél 

kevesebb segédcellát használsz! 

Értékelés:  

A. 14 pont 

Van Tengerek munkafüzet, és abban Tengerek és Óceánok 

munkalap; 
1+1 pont 

a TETengerek fájl minden adata átkerült a megfelelő munkalapra; 2 pont 

megfelelő formátumban a megfelelő oszlopba; 1 pont 

a számértékek helyesek (nem tizedes, hanem egész számok); 2 pont 

ékezetes karakterek rendben; 1 pont 

a TEOceanok fájl minden adata átkerült a megfelelő munkalapra; 2 pont 

megfelelő formátumban a megfelelő oszlopba; 1 pont 

a számértékek helyesek (nem tizedes, hanem egész számok); 2 pont 

az ékezetes karakterek rendben. 1 pont 

B. 6 pont 

A rovatfej mindkét munkalapon megfelelően kitöltve; 1 pont 

a rovatfejekben a „km2” szöveg mindenhol helyesen szerepel, 1 pont 

a rovatfejben a betűstílus félkövér; 1 pont 

a rovatfejben a sortörés rendben; 1 pont 

a rovatfej görgetéskor is mindig látszik; 1 pont 

a rovatfejek sormagassága rendben. 1 pont 

C. 13 pont 

az oszlopszélességek rendben; 1 pont 

az oszlopok cellaigazítása rendben; 1 pont 

a számot tartalmazó oszlopok számformátuma (ezres osztás) rendben 1 pont 

az „Átlagos mélység” oszlop mértékegysége rendben (m); 1 pont 

a látható terület minden cellája (ha mást nem mond a feladat) halvány-

kék hátterű; 
1 pont 

minden cella (ha mást nem mond a feladat) halványkék hátterű; 1 pont 

a rovatfej sora sötétebb kék hátterű; 1 pont 
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minden második adatot tartalmazó sor szürke hátterű; 1 pont 

a szürke hátterek úgy vannak megvalósítva, hogy új sor beszúrása ese-

tén is helyes marad (pl. =MARADÉK(SOR();2)=1 feltételes formá-

zás); 
3 pont 

adatok sorainak a szegélyei rendben; 1 pont 

fejléc sorának szegélye rendben. 1 pont 

D. 9 pont 

A Tengerek munkalap D oszlopának fejléce megfelelően kitöltve; 1 pont 

legalább egy tengerhez sikeresen meghatározta, hogy a hozzá tartozó 

óceánnak mekkora a teljes területe (C oszlop); (FKERES vagy IN-

DEX+HOL.VAN) 
1+1 pont 

D2:D48 egy cellájában megfelelő képlet szerepel; 1 pont 

D2:D48 összes cellájában megfelelő képlet szerepel; 1 pont 

ezek másolással jöttek létre; 1 pont 

D2:D48 formátuma rendben (középre igazított + 2 tizedes jegy + szá-

zalék) 
1+1+1 pont 

E 9 pont 

Az „Összes tenger terület az adatbázisban” oszlop létezik; 1 pont 

megfelelő helyen; megfelelő fejléccel; 1+1 pont 

D2:D6 egy cellájában helyes képlet szerepel; 2 pont 

D2:D6 összes többi cellájában helyes képlet szerepel; 1 pont 

ezek másolással jöttek létre; 1 pont 

D2:D6 formátuma rendben (középre igazított + ezres osztás). 1+1 pont 

F. 14 pont 

A Keresés munkalap létezik; 1 pont 

a látható terület minden cellája (ha mást nem mond a feladat) halvány-

kék hátterű; 
1 pont 

minden cella (ha mást nem mond a feladat) halványkék hátterű; 1 pont 

a B2:J8, B10:J15 és B17:J19 tartományoknak vastag külső szegélye 

van; 
1 pont 

a D oszlop megfelelő soraiban jobbra igazítva; félkövéren; a megfelelő 

szövegek szerepelnek; 
1+1+1 pont 

a 3, 5, 6, 7; 11, 13, 14; és 18. sorban az F-I oszlopok össze vannak 

vonva; és vastag külső szegéllyel rendelkeznek; 
1+1 pont 

az F3:I3 és a F11:I11 tartományok sárga hátterűek; 1+1 pont 

az F5:I5, F6:I6, F7:I7; F13:I13, F14:I14; és F18:I18 tartományok söté-

tebb kék hátterűek. 
1+1+1 pont 

G1. 14 pont 

Pontos egyezés esetén (létezik pontosan olyan nevű tenger, ami az F2 

cellában szerepel) az F5 cellába sikeresen meghatározta, hogy mennyi 
1+1 pont 
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az F2 cellábann található tenger területe (FKERES vagy INDEX+ 

HOL.VAN) 

az F5 cellában szereplő képlet helyesen talál egyezést akkor is, ha az 

F2 cellában szereplő keresőkifejezés egy tenger nevének az elejére 

vagy a végére illeszkedik; 
3 pont 

az F5 cellában szereplő képlet helyesen talál egyezést akkor is, ha az 

F2 cellában szereplő keresőkifejezés egy tenger nevének tetszőleges ré-

szére illeszkedik; 
3 pont 

a keresés eredményének 1000-szerese jelenik meg a cellában; 1 pont 

a szám formátuma (ezres tagolás) és a mértékegység (km2) megfelelő; 1+1 pont 

figyel a megoldás a hiányzó érték hibára; 2 pont 

hiányzó érték esetén a „Nem található” szöveg jelenik meg. 1 pont 

G2. 8 pont 

Az F6 cellába sikeresen meghatározta, hogy mennyi az F5 cellában 

meghatározott tenger területe; (FKERES vagy INDEX+HOL.VAN) 
1+1 pont 

a keresés eredményének 1000-szerese jelenik meg a cellában; 1 pont 

a szám formátuma (ezres tagolás) és a mértékegység (km2) megfelelő; 1+1 pont 

figyel a megoldás a hiányzó érték hibára; 2 pont 

hiányzó érték esetén a „Nem található” szöveg jelenik meg. 1 pont 

G3. 5 pont 

Az F7 cellába sikeresen meghatározta, hogy melyik óceánhoz tartozik 

az F5 cellában található tenger; (FKERES vagy INDEX + HOL.VAN) 
1+1 pont 

figyel a megoldás a hiányzó érték hibára; 2 pont 

hiányzó érték esetén a „Nem található” szöveg jelenik meg. 1 pont 

H1. 8 pont 

Az F10 cellában nem szerepelhet más érték, csak az Óceánok munka-

lapon szereplő valamely óceán neve; 
3 pont 

az óceánt egy legördülő listából van lehetőség kiválasztani; 3 pont 

a lista követi az Óceánok munkalap változásait. 2 pont 

H2. 6 pont 

Az F12 cellában sikeresen meghatározta az F10 cellában található óce-

ánhoz tartozó tengerek számát; 
1 pont 

az F13 cellában sikeresen meghatározta az F10 cellában található óce-

ánhoz tartozó tengerek átlagos területét; 
2 pont 

az F13 cellában a terület 1000-szerese szerepel; 1 pont 

a szám formátuma (ezres tagolás) és mértékegység (km2) megfelelő. 1+1 pont 

I. 14 pont 

A megszámolás feltételei között szerepel a területre vonatkozó feltétel; 1 pont 

a megszámolás feltételei között szerepel az óceánra vonatkozó feltétel; 1 pont 

a területre vonatkozó feltétel helyes (>1000); 1 pont 
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az óceánra vonatkozó feltételek között szerepel az „Atlanti-óceán” 

VAGY a „Csendes-óceán”; 
1 pont 

az óceánra vonatkozó feltételek között szerepel az „Atlanti-óceán” ÉS 

a „Csendes-óceán” is; a kettő között VAGY kapcsolat van; 
1+1 pont 

a VAGY feltétel mindkét felénél szerepel a helyes területre vonatkozó 

feltétel; 
2 pont 

a megszámolás minden feltétele helyesen szerepel; 2 pont 

a megszámoláshoz legfeljebb 1 segédoszlopot használt a „Tengerek” 

munkalap adataira vonatozóan; 
2 pont 

a megszámoláshoz összesen a szükséges, 6 cellából álló segédtábláza-

tot használta. 
2 pont 

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

Az adatbázisunk a Föld tengereiről tartalmaz adatokat. 

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 megjelenített szám típusú adatok mértékegysége is legyen leolvasható az eredményben! 

A megtervezett adatmodell részletes leírását az „adat-ab-tenger-modell.pdf” fájlban 
találod. 

Az adatbázist az „adat-ab-tenger.accdb” fájl tartalmazza. Az adatok forrása3 alapján az 
adatgyűjtés zárónapja 2018.12.12. 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 „Tenger” adatbázis tábláiban az elsődleges kulcsok már be vannak állítva. Az adatmodell alap-
ján állítsd be a tTenger táblában a mezőszintű megszorításokat és a táblák közötti alapvető kapcsolato-
kat (lásd az adatmodell leírás 1. ábráját) is! Jó tanácsok:  

 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. Írasd ki az óceánok néhány alapvető adatát! Megjelenítendő adatok: az óceán neve magyarul, területe 
(ezer km2-ben), legnagyobb mélysége (m-ben) és a mélység neve. A lista terület szerint csökkenően legyen ren-
dezett! 

C. Készíts lekérdezést. amely megmutatja, hogy a tengerek szárazföldhöz viszonyított helyzete sze-
rint milyen „osztályok” vannak, hány tenger esik ezekbe a kategóriákba, és mennyi az átlagos közepes 
mélységük! Az átlagok egész számként (tizedesjegy nélkül) látszódjanak! A lista az átlagértékek szerint 
növekvően legyen rendezett! 

D. Írasd ki a 15 legsekélyebb tenger néhány adatát! A válogatásnál csak azok a tengerek jöhetnek 
szóba, ahol a közepes mélység ismert adat. Megjelenítendő jellemzők: a tenger neve magyarul, közepes mély-
sége (m-ben), területe (ezer km2-ben), és az óceánja magyar neve.  

E. Készíts jelentést az óceánok tengereiről! Szeretnénk látni az egyes óceánok tengereit úgy, hogy a 
háromszintű tagozódás látszódjon (mint egy tartalomjegyzékben). Azaz a tengerek neve alatt saját má-

                                                 

3 Források: az adatmodell leírását tartalmazó fájlban. 
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sodik szintű tengerrészei egységesen beljebb, illetve a harmadik szintű tengerrészei egységesen még bel-
jebb kerüljenek kiírásra a sorokban. Emlékeztetőül: lásd az „adat-ab-tenger-modell.pdf” 
fájlban a tTenger tábla leírását! 

Elvárások: 

 A jelentésben az óceánok és tengerek magyar neve szerepeljen! 
 A lista óceánonként csoportosítva tartalmazza a tengerek nevét! 
 Az óceánok névsorban jelenjenek meg!  
 A tengerek elsődlegesen Tkod1 szerinti sorrendben jelenjenek meg!  
 Az összetartozó tengerek és tengerrészek szomszédos sorokban látszódjanak! 
 A csoportok végén ne jelenjenek meg összesítő adatok! 
 Ügyelj arra, hogy a megjelenített adatok olvashatóak legyenek!  
 Az elkészült jelentésről készíts PDF formátumú fájlt is, „ab-E.pdf” néven! 

F. Készíts lekérdezéssel egy táblázatot, ami megmutatja, mely óceánok szomszédosak egymással! Az 
óceánok magyar neve névsorban látszódjon a peremeken! Az eredmény képét a minták között megtalá-
lod („minta-ab-tenger-F-feladat.jpg”). 

G. Jelenítsd meg a tengerek magyar nevét és mellette az adatbázisból ismert legnagyobb mélységét! Azok-
nak a tengereknek is szeretnénk látni a nevét a listában, amelyeknek nem ismerjük egyetlen mélységi 
pontját sem! A lista legyen névsorban! 

H. Szeretnénk az óceánok adataiat tartalmazó táblát kiegészíteni egy megjegyzés mezővel. A meg-
jegyzésbe „***” kerüljön, ha az óceán maximális mélységi pontja nem jelenik egyetlen tenge-rének 
mélységi pontjai között sem! Ne kerüljön jelzés egy óceánhoz, ha annak maximális mélységi pontját 
nem tartalmazza az adatbázis! A mélységi pontok egyezésének vizsgálatát végezd a mélység helyének 
koordinátái alapján!  

 Egészítsd ki „kézzel” az adatbázis tOcean tábláját egy új mezővel! A mező neve Omegj, típusa 
szöveg. 

 Készíts „parancsot” Omegj mező módosítására!  

Értékelés: 

A.    összesen 6 pont 

A „kötelezőség” 2-ból 1 helyen rendben; 1 pont 

„nem negatív” megszorítás (értelmes „hibaüzenet”-tel) 3-ból 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 

Minden beállítás rendben. 1 pont 

B.    összesen 6 pont 

Csak a megfelelő mezők látszódnak (4 db);  1 pont  

értelmes felirattal (akár mértékegységek nélkül), az előírt sorrendben; 1 pont 

a mértékegységek is megjelennek; 1 pont 

van rendezés és helyes; 1 pont 

amennyiben hibátlan a megoldás. 2 pont 

C.    összesen 8 pont 

A megoldásban megjelennek a kategórianevek, pontosan egyszer. 1 pont 

A lista korrektül tartalmazza a darabszámokat.  2 pont 
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A közepes mélységek átlaga megjelenik. 1 pont 

A számított átlag (akár hibás mezőre is, de) tizedesjegy nélkül jelenik meg. 1 pont 

A lista rendezett, jó mezőre, jó sorrendben. 1 pont 

Jó a mezők sorrendje, felirata, a feliratban jól van a mértékegység. 1 pont 

Minden rendben. 1 pont 

D.    összesen 7 pont 

A tenger nevén kívül a további 3 mezőből legalább 2 látszódik;  1 pont 

mind a 4 mező szerepel, jó sorrenden és csak a megfelelő mezők látszódnak;  1 pont  

értelmes felirattal, mértékegységekkel együtt. 1 pont 

Az ismeretlen mélységű tengerek kizárásra kerülnek. 1 pont 

A helyezési lista elkészül helyesen (akár TOP, akár LIMIT). 2 pont 

Amennyiben hibátlan a megoldás. 1 pont 

E.    összesen 12 pont 

Van jelentés, létező adatforrásból (legalább egy tábla vagy lekérdezés van mögötte), és a szükséges 
adatbázismezőkből legalább 2 megvan. 1 pont 

A jelentésben óceánok szerint van csoportképzés, és névsorban szerepelnek az óceánok (jár a pont, 
ha nem tökéletes az adatok összeállítása, de a csoportosítás megoldott). 1 pont 

Az óceán csoportokban jó sorrendben vannak a tengerek, tengerrészek. Azaz a tengerek rendezett-
sége: (Tkod1, Tszint2, Tszint3) hármas szerinti. 2 pont 

Nem jelennek meg összesítő statisztikák. 1 pont 

A második szintű tengerrészek egységesen beljebb kerülnek kiírásra. 2 pont 

A harmadik szintű tengerrészek egységesen még beljebb kerülnek kiírásra. 2 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). 1 pont 

F.    összesen 8 pont 

A „sorfejlécben” megjelennek a magyar nyelvű óceánnevek, pontosan egyszer. 1 pont 

Az „oszlopfejlécben” megjelennek a magyar nyelvű óceánnevek, pontosan egyszer.  1 pont 

Mindkét fejlécben névsorban vannak az óceánnevek. 1 pont 

A tSzomszed táblában eltárolt 8 szomszédosság kapcsolat megjelenik a táblázatban. 2 pont 

A tSzomszed táblában eltárolt 8 szomszédosság kapcsolat szimmetriapárja megjelenik a táblázatban.  
  2 pont 

Minden rendben (pl.: mind a 16 szomszédosság látszódik és nincs más felesleges dolog). 1 pont 

G.    összesen 6 pont 

Csak a tenger magyar neve és a mélységi adata (akár hibásan is) látszódik. 1 pont 

Az ismert mélységi pontok maximuma tengerenként előáll a megoldásban (jár a pont akkor is, ha ezt 
nem tudta megjeleníteni). 1 pont 

Azok a tengerek is megjelennek a listában, amelyeknek nem ismerjük egyetlen mélységi pontját sem. 
A pont csak akkor jár, ha ezek a tengerek az ismert mélységű tengerekkel együtt vannak megjelenít-
ve.  2 pont 
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A rekordok jó sorrendben, tengerenként 1 sor, értelmes felirattal (mértékegységgel együtt) látszód-
nak.  1 pont 

Amennyiben hibátlan a megoldás. 1 pont 

H.    összesen 7 pont 

Létrehozta jó táblában, jó néven, jó típussal a mezőt (tOcean,Omegj). 1 pont 

Van egy (DML UPDATE) parancs, és jó táblára (tOcean) vonatkozik. 1 pont 

A mélységi pontok egyezését helyesen vizsgálja a mélység koordinátái alapján, 1 pont 

Bekerül a kívánt szöveg az ismert maximális mélységű óceánokhoz, ha nincs tengeri mélységpont 
hozzá, de nem tölti ki, ha van tengeri mélypont hozzá. 2 pont 

Kizárja a módosításból az ismeretlen maximális mélységű óceánokat. 1 pont 

Működőképes a parancs (mindegy, hogy lefuttatta-e vagy sem). 1 pont 

5. feladat: Tengerre fel! (30 pont) 

Készíts prezentációt tengerek néven, a prezentaciominta.pdf állomány alapján! A min-
tákon 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 címeket tartalmazó szövegek minden dián árnyékoltak és fehér színűek legyenek (a címdián is)! 

A prezentáció elindítása után 1 másodperccel a címdián látható vitorlás egyenes vonalban mozogjon 
jobbra, a dia közepéig! 

Minden diaváltásra állíts be egy tetszőleges áttűnést (ugyanaz is lehet minden esetben)! A 3., 4. és 5. 
dián a kék hátterű szövegdoboz kattintásra, tetszőleges effektussal jelenjen meg! 

Értékelés: 

Általános beállítások 

A. A prezentáció 4:3 oldalarányú, tengerek néven lett elmentve 1 pont 
(csak akkor adható meg, ha legalább két diát feltöltött a megfelelő tartalommal) 

B. Legalább 3 diára igaz, hogy az összes szöveg el van helyezve, talp nélküli betűtípussal, a címek fehér 
színnel, árnyékoltan vannak elhelyezve; 
a forrás linkjét fehér színnel helyezte el, a link kattintásra megnyílik 2+1 pont 

C. Legalább 3 diára igaz, hogy a dia sorszámok a jobb alsó sarokban láthatóak;  
fehér színnel, a címdián nincs sorszám 2 pont 
(a manuálisan elhelyezett diaszám nem fogadható el) 

D. Legalább 3 diára igaz, hogy a háttérkép be van állítva; 
a diák között tetszőleges áttűnés van 2+2 pont 

E. Legalább 3 tartalom diára igaz, hogy el lett helyezve egy olyan szövegdoboz, amelynek fehér, áttetsző 
a háttere, a benne lévő szöveg pedig zöld színű 2 pont 

F. Legalább 3 tartalom diára igaz, hogy el lett helyezve egy olyan szövegdoboz, amelynek kék a háttere, 
a benne lévő szöveg pedig fehér színű;  
a szövegdoboz kattintásra jelenik meg 2+1 pont 

1. dia (Címdia) 

G. Elhelyezte a vitorlás képet a szöveg felett (a kép felső felén);  
eltávolította róla a fehér hátteret 1+1 pont 

H. A prezentáció elindítása után 1 másodperccel a címdián látható vitorlás egyenes vonalban mozog 
jobbra, a dia közepéig 2 pont 
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2. dia  

I. A szövegdoboz mérete és elhelyezése a minta szerinti, felsoroláslistát alakított ki, dőlt betűs formá-
zást beállította 1 pont 

3.dia  

J. A szövegdoboz szélessége és pozíciója a minta szerinti, félkövér formázást beállította 1 pont 

K. A megfelelő képet elhelyezte a dia jobb oldalán; magassága a szövegdoboz magassága, egy vonalban 
vannak  1 pont 

L. A kék hátterű szövegdoboz mérete, pozíciója megfelelő, minta szerint el van forgatva, a takarás a 
minta szerinti 1 pont 

4.dia  

M. A szövegdoboz szélessége és pozíciója a minta szerinti, félkövér formázást beállította 1 pont 

N. A megfelelő képet elhelyezte a dia bal oldalán; a felső részük egy vonalra illeszkednek 1 pont 

O. A kék hátterű szövegdoboz mérete, pozíciója megfelelő, minta szerint el van forgatva  1 pont 

5.dia  

P. A szövegdoboz szélessége és pozíciója a minta szerinti, félkövér formázást beállította 1 pont 

Q. A megfelelő képet elhelyezte a dia jobb oldalán; magassága a szövegdoboz magassága; 
egy vonalban vannak; a képen vastag fekete szegély látható 1+1 pont 

R. A kék hátterű szövegdoboz mérete, pozíciója megfelelő, minta szerint el van forgatva, takarás meg-
felelő  1 pont 

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


