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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

második fordulójának feladatai 

INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória 

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 meg-
kapod egy külön mappában. 

1. feladat: Autógyártás (55 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható 4 oldalas dokumentumot az autógyártásról (Autógyár-

tás.doc)!  

A dokumentum színes elemei legyenek bordók, a betűtípus Georgia! 

2. feladat: Önvezető autó (35 pont) 

Készítsd el a mellékelt mintán látható 4 oldalas dokumentumot az önvezető autókról (Önvezető 

autó.doc)! 1 

A dokumentum színes elemei legyenek lilák! 

3. feladat: A világ autógyártása (120 pont)  

A mellékelt AGyartas és AOrszagok2 nevű, UTF-8 kódolású szövegfájlok a világ országainak 
autógyártásával kapcsolatos adatokat és az egyes országok nevével és elhelyezkedésével kapcsolatos ada-

tokat tartalmaznak. Készítsd el ezen fájlok alapján az Autogyartas munkafüzetet a következő elvá-

rások alapján! Az AGyartas fájlban a világ egyes országai által az egyes években gyártott személygép-

járművek száma található. Az AOrszagok fájlban a világ országainak neve található angolul, magyarul, 

illetve annak a kontinensnek a rövidítése, amin az adott ország (elsődlegesen) található. 

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 változá-
sokat! 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 helyezkednek el (a megol-
dásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is helyes eredményt kell adnia). 

A formátumot mindenütt a minta alapján állítsd be! Figyelmesen dolgozz, mert a későbbi, számítási 
feladatok megoldhatósága függhet attól, hogy megfelelően állítod-e be az egyes cellákat! A minták nem 
(feltétlenül) a helyes eredmények felhasználásával készültek, de általánosan jellemző, hogy az oszlopok 
mindenütt a szükséges szélességűek, a rovatfej (fejléc) – ahol van – félkövér, szükség esetén több soros, 

                                                 

1 forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96nvezet%C5%91_aut%C3%B3, és http://www.automotor.hu/ 

2 forrás: http://en.wikipedia.org  

https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%96nvezet%C5%91_aut%C3%B3
http://www.automotor.hu/
http://en.wikipedia.org/
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tartalma a cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik. Az egyedi formázási elvárások mindig az adott 
részfeladatban szerepelnek. 

A. Hozd létre az Autogyartas munkafüzetben az Autógyártás és Országok munkalapo-

kat! A minta szerinti helyeken és formában (a minta szerinti formázással) jelenítsd meg az adat-

fájlokban szereplő adatokat a megfelelő fejlécekkel! Az AGyartas fájlban szóköz jelöli a hi-

ányzó értékeket. Az Autógyártás munkalapon szereplő adatok esetében vörös „n.a.” szöveg-

gel formázd a hiányzó értékeket! 

B. Szúrj be egy új oszlopot az „Ország neve” oszloptól jobbra és határozd meg benne minden or-

szágnak a magyar nevét! Az ország angol nevét tartalmazó oszlopot rejtsd el! A megoldáshoz ne 

használj segédcellát! 

C. Szúrj be egy új oszlopot a legelső adatokat tartalmazó oszlop elé és generálj benne egy azonosítót 

minden egyes országhoz az alábbi szabályok szerint: 

 Az első rész azon kontinens kódja, melyen az ország található; 

 ha az ország angol neve egy szóból áll, akkor a második rész az ország angol nevének első 

három betűje csupa nagybetűvel; 

 ha az ország angol neve több mint egy szóból áll, akkor a második rész az ország angol 

nevében szereplő szavak első betűi nagybetűsen összefűzve; 

 a harmadik rész az ország sorszáma az Országok munkalapon szereplő táblázatban (a 

fejlécsort nem számítva) 

 az egyes részeket kötőjel köti össze. 

 pl.: Csehország (Czech Republic): EU-CR-17 

 A kód meghatározásánál feltehetjük, hogy nincs olyan ország, aminek több mint két szó-

ból áll a neve. 

D. A táblázat végén egy új oszlopban számítsd ki, hogy melyik évben volt a maximális termelés az 

egyes országokban! A megoldáshoz ne használj segédcellát! 

E. A táblázat végén egy újabb oszlopban határozd meg, hogy az egyes országok rangsorban hányadik 

helyen vannak a többi országhoz képest a vizsgált intervallumban termelt összes autó száma alap-

ján! Az eredményt formázd a minta és az alábbiak szerint: 

Az egyes rangsorértékek hátterei egy adott szín különböző árnyalatival vannak formázva az 
értékük alapján. Egy ország minél előrébb helyezkedik el a rangsorban (vagyis minél többet ter-
melt) annál sötétebb színnel jelöljük. A top 10%-ban lévő országot külön jelöljük zöld háttérszín-
nel. 

Ha szükséges, akkor a megoldásodhoz a R oszloptól kezdődően használhatsz segédcellákat. 
F. Szúrj be egy új oszlopot a 2018. évi értékeket tartalmazó oszloptól balra! Ebben az oszlopban 

minden országhoz számítsd ki, hogy a 2010 és 2017 közötti adatok alapján mekkora termelésre 

lehetett számítani a 2018-as évre, ha a termelés változását lineáris összefüggéssel közelítjük! Ha 

2010 és 2017 között bármikor volt hiányzó adat, akkor az előrejelzés is legyen hiányzó érték 

(vagyis szóköz). Ha az előrejelzett érték kisebb, mint a tényleges termelés 2018-ban, akkor a cel-

lának legyen zöld a háttere, ha annál nagyobb, akkor legyen halvány vörös. Ha akár a 2018-as 

tényleges érték, akár az előrejelzés hiányzó érték, akkor ne legyen formázva a cella háttere! 

G. Készíts a minta szerinti diagramot egy új, Diagram nevű munkalapon az európai országok au-

tótermeléséről! A mintán nem (feltétlenül) látszó formázások: 

 A háttér fehérből közepesen világoszöldbe átmenő, a bal felső sarokból a jobb alsó sa-

rokba menő színátmenet; 

 a fő vízszintes vezetővonalak sötétzöld színűek; 

 minden adatsornak vékony fekete szegélye van; 
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 minden felirat fekete színű; 

 az egyes adatsorok színeinek nem kell egyeznie a mintán lévővel! 

H. Egy új, Válaszok nevű munkalapon a minta szerinti helyen és formában határozd meg, hogy 

mennyi volt 2010 és 2018 között az összes termelése azoknak az európai országoknak, melyeknek 

a termelése 2018-ban volt a legnagyobb. Ha szükséges, akkor a P oszloptól kezdődően használ-

hatsz segédcellákat. 

I. A Válaszok nevű munkalapon a minta szerinti helyen és formában számítsd ki, hogy hány 

olyan nem európai ország van a listában, melyek 2010 és 2018 között legalább egy évben több 

mint egy millió autót gyártottak. A minta szerinti helyen és formában gyűjtsd ki ezeket az orszá-

gokat és a hozzájuk tartozó adatokat! 

4. feladat: Autógyártás adatbázis (60 pont) 

A leendő adatbázisunkban a Magyarországon először forgalomba hozott autók adatai fognak szere-
pelni. A forgalomba hozás statisztikája3, az egyes autómárkák a hozzájuk tartozó székhelyekkel, illetve az 
európai országok listája a mellékelt munkafüzet lapjain állnak rendelkezésre. Ezekkel kapcsolatban kell 
majd feladatokat megoldanod.  

 Az adatbázisba szánt adatok leírását az „adat-ab-autogyartas-1.pdf” fájlban találod. 

 Az adatbázisba szánt adatok pedig az „adat-ab-autogyartas-2.xls” fájlban találha-
tók. 

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

A megoldás során különböző típusú objektumok keletkezhetnek: lekérdezés, űrlap vagy jelentés. Eze-
ket 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 elnevezés: „X” nevű 
űrlap és „X_segéd” nevű lekérdezés. 

Feladatok: 

A. Hozd létre a szükséges adatbázist a kapott adatok tanulmányozása után! Az adatbázis neve „au-
togyartas” legyen! Importáld a kapott adatokat a létrehozott adatbázisodba! Ne feledkezz meg a táblák 
közötti kapcsolatokat biztosító adatokról sem! 

 Készíts egy „2015 összes” nevű új oszlopot a forgalomba helyezés táblához, ami a 2015-
I, II. III. és IV. negyedévi számokat soronként összesíti! 

 Importáld be a táblákat! Ne feledkezz meg arról, hogy a tábláknak legyen elsődleges kulcsa is! A 
táblák neve legyen kifejező! 

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

 Hozd létre a táblák közötti megfelelő kapcsolatokat! 

 Az adatok jelentése alapján, amennyiben szükségesnek látod, állíts be a táblákban további megszo-
rításokat is! (Ahol érvényességi szabályt adsz meg, ott ne feledkezz meg értelmes hibaüzenet meg-
adásáról sem, ha az lehetséges!)  

B. Készíts egy lekérdezést, ami a forgalomba hozott autók gyártási székhelyeinek nevét mutatja ango-
lul, magyarul, továbbá az autó típusát, és a forgalomba hozott mennyiséget jeleníti meg 2016 II. negyed-
évében! Azok az autók is jelenjenek meg amikhez nem tartozik székhelyinformáció. Az összesen sor ne 
jelenjen meg! 

                                                 

3 forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_ode001a.html 
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C. Készíts jelentést az eltárolt autómárkák forgalomba hozási statisztikájából! Elvárások: 

 A jelentésben szerepeljen országok szerint csoportosítva az adott ország által gyártott összes autó-
márka és az azokhoz tartozó 2018-as I-IV. negyedévi forgalomba hozott autók száma! 

 Az adatok országok szerint betűrendben, azon belül autómárkák szerinti sorrendben jelenjenek 
meg!  

 A jelentés címe „Forgalomba hozási statisztika 2018” legyen! 

 Az országok neve mellett jelenjen meg az összesített forgalomba hozási statisztikája minden ne-
gyedévre! 

 Ügyelj arra, hogy a megjelenített adatok olvashatóak legyenek!  

 Az elkészült jelentésről készíts PDF formátumú fájlt is, „ab-C.pdf” néven! 

D. Írasd ki az európai országok által gyártott autómárkák néhány adatát! Jelenítsd meg 2015 I. - 2015 
IV. negyedévében külön-külön és 2015-ben összesen melyik ország gyártmányaiból mennyi került forga-
lomba. Az adatokat rendezd az éves összeg alapján csökkenő sorrendbe, és csak az első 3 eredményt 
jelenítsd meg! (Azok az országok számítanak európainak, amik az Európa országai táblában megtalálha-
tóak) 

E. Írasd ki névsorban azon országok nevét, akik gyártottak 2015 I. negyedévében legalább 2 különböző 
1000-nél nagyobb számban forgalomba helyezett márkát! Szűkítsd az eredményt azokra az országokra, 
akik összesítve 2015-ben kevesebb mint 35.000 autót hoztak forgalomba! 

F. Készíts lekérdezést, amely kiíratja, a forgalomba helyezett autótípusok közül az összes nem európai 
gyártmányút és a székhelyének magyar nevét, először székhely, majd márka szerint ABC sorrendben! 
(Amihez nincs székhely információ ne jelenjen meg) 

G. A negyedéves adatokban szerepel egy összesen sor, ami nem egyenlő az összes felsorolt márka 
forgalombehozási adatainak összegével, mivel ez az egyéb, külön meg nem nevezett márkákat is tartal-
mazza. Készíts lekérdezést, amely megadja, hogy 2019 I. negyedévében mennyi egyéb márkájú autót hoz-
tak forgalomba?  

5. feladat: Autógyártási érdekességek (30 pont) 

Készíts prezentációt autogyartas néven, a prezentaciominta.pdf állomány alapján! A 

mintákon látható „MINTA” szövegeket természetesen neked nem kell elhelyezned a prezentációban!  

A prezentáció 16:9 oldalarányú legyen! A bemutatóban használj a mintához leginkább hasonlító betű-
típust, színeket, valamint próbáld minél jobban megközelíteni az elrendezéseket és arányokat! A címek 
minden dián árnyékoltak és fekete színűek legyenek! 

Az 1. dián kezdetben az elsötétített autó (fordmustangsotet.jpg) látszódjon! A háttérben az 

autó színes változatát (fordmustang.jpg) kell elhelyezni! A kép szürke változatára elhalványulási 
effektust kell beállítani, amely automatikusan következzen be, és időtartama 5 másodperc legyen! Az ef-
fektus végrehajtása után automatikusan jelenjen meg a 2. dia! 

Minden diaváltásra állíts be egy tetszőleges áttűnést (ugyanaz is lehet minden esetben)! 

A 3. dián a jobb oldali szövegdoboz háttere legyen a RGB(44,52,70) szín, az átlátszósága pedig 10%-
os! Kezdetben csak az első bekezdés legyen benne látható! Majd három másodperces késleltetéssel auto-
matikusan jelenjen meg a második, majd újabb három másodperc múlva automatikusan a harmadik be-
kezdés! 

A 4. dián a szövegbuborékok egyenként, kattintásra jelenjenek meg egymás után! 


