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A 2019/2020 tanévi  
Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második forduló javítási-értékelési útmutató 

INFORMATIKA I. (alkalmazói) kategória 

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: 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! 

Értékelés:  

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

B.  Az alcímek vastagok és bordók; balra igazított behúzás nélkül; következő betűmérettel; jó térközzel  
  1+1+1+1 pont 

C. A normál szöveg sorkizárt és behúzással; legkisebb betűméret; elválasztással; jó térközzel; minden 
betű Georgia (vagy hasonlóan kinéző) 1+1+1+1+1 pont 

D. Az első oldalon van 4 kép; jó elrendezésben; jó nyilak; pirosak; jól igazítva 1+1+1+1+1 pont 

E. A nyíl végében van magyarázó szöveg; a nyílhoz méretezett betűmérettel; a nyíl a szöveghez képest 
középen  1+1+1 pont 

F. Az élőfej jobb oldalán van oldalszám; az élőláb bal oldalán van oldalszám; felhőben; mindene bordó  
  1+1+1+1 pont 

G. A második oldal első táblázata jó tartalmú; kéthasábosnak néz ki; van középen jó hosszúságú elvá-
lasztóvonal; szürke színnel szegélyezett; a címsora ismétlődik a második „hasábban”; vastag és kö-
zépen  1+1+1+1+1+1 pont 

H. A címsor sötétebb kitöltésű és a többiek világosabbak; jók az igazítások; jó helyen a piros háromszö-
gek; jó helyen a zöld háromszögek 1+1+1+1 pont 

I. A második táblázat jó tartalmú; jó szegélyezésű és jó kitöltöttségű; jó mindenhol az igazítás; jók az or-
szág zászlók; címsora ismétlődik 1+1+1+1+1 pont 

J. A harmadik oldalon van felsorolás; jó felsorolásjellel; dőlt országnevekkel; az első két hasábban 
  1+1+1+1 pont 

K. A negyedik oldal táblázata jó tartalmú; jó szegélyezésű és jó kitöltöttségű; jó igazítású; a kihúzások 
hosszú vonalai is jók 1+1+1+1 pont 
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L. Az utolsó oldalon van két kép; jó méretben; szürke szegéllyel; magyarázó szöveggel; a dobozuk jó és 
a megfelelő képre mutat; bordó 1+1+1+1+1+1 pont 

M. Van két lábjegyzet 1 pont 

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! 

Értékelés:  

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

B.  Az alcímek lilák; vastagok; balra behúzás nélkül; következő betűmérettel; jó térközzel  
  1+1+1+1+1 pont 

C. A normál szöveg sorkizárt behúzás nélkül; legkisebb betűméret; elválasztással; jó térközzel  
  1+1+1+1 pont 

D. A második-harmadik oldal fekvő tájolású, az első és negyedik pedig álló  2 pont 

E. Van oldalszegély; jó mintázatú; lila 1+1+1 pont 

F. Van középen oldalszámozás; jó alakzatban; mindene lila 1+1+1 pont  

G. Az első oldal kivételével van középen élőfej; lila jó alsó szegéllyel (hossz és szín) 1+1 pont 

H. A második-harmadik oldalon jó tartalmú táblázat; jó szegélyezéssel; lila szegély; vastag címsor; jók az 
igazítások  1+1+1+1+1 pont 

I. A harmadik oldalon van két kép; jó szegéllyel (vastag és lila); jó helyen; a közepükhöz igazított szö-
veggel  1+1+1+1 pont 

J. Az utolsó oldal alján van nagy kép; jó szegéllyel (vastag; lila) 1+1 pont 

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 
adatokat tartalmaznak. Készítsd el ezen fájlok alapján az Autogyartas munkafüzetet a következő 
elvárások alapján! Az AGyartas fájlban a világ egyes országai által az egyes években gyártott személy-
gépjárművek száma található. Az AOrszagok fájlban a világ országainak neve található angolul, ma-
gyarul, 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 vál-
tozásokat! 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 meg-
oldásnak tehát például egy – korrekt – rendezést követően is helyes eredményt kell adnia). 

                                                 

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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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, 
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 munkala-

pokat! A minta szerinti helyeken és formában (a minta szerinti formázással) jelenítsd meg az 

adatfájlokban szereplő adatokat a megfelelő fejlécekkel! Az AGyartas fájlban szóköz jelöli a 

hiányzó értékeket. Az Autógyártás munkalapon szereplő adatok esetében vörös „n.a.” szö-

veggel 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 azonosí-

tót 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 el-

ső 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 

szóból 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 hánya-

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

alapján! 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 
termelt) annál sötétebb színnel jelöljük. A top 10%-ban lévő országot külön jelöljük zöld háttér-
színnel. 

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: 
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 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; 

 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, melyek-

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

használhatsz 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! 

Értékelés:  

A1. 7 pont 

Van Autogyartas munkafüzet, és abban Autógyártás és Országok 
munkalap; 1+1 pont 
az AGyartas fájl minden adata átkerült a megfelelő munkalapra; 1 pont 
megfelelő formátumban a megfelelő oszlopba; 1 pont 
az AOrszagok fájl minden adata átkerült a megfelelő munkalapra; 1 pont 
megfelelő formátumban a megfelelő oszlopba; 1 pont 
az ékezetes karakterek rendben, 1 pont 

A2. 5 pont 

A rovatfej mindkét munkalapon megfelelően kitöltve; 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 

A3. 6 pont 

Mindkét táblázatban az oszlopszélességek rendben, 1 pont 
minden oszlop igazítása rendben, 1 pont 
számformátum (ezres csoportosítás) ahol kell rendben, 1 pont 
hiányzó értékek esetén „n.a” szöveg + vörös színnel (csak akkor adható pontszám 
a szövegre, ha azt formázással – pl. számformátum – oldotta meg nem pedig kicse-
rélte a cellák értékét). 

2+1 pont 

B. 6 pont 

A megfelelő helyre (B oszlop) beszúrt egy új oszlopot; 1 pont 
legalább egy országra meghatározta az ország magyar nevét, 1 pont 
az összes országra meghatározta az ország magyar nevét, 1 pont 
a képlet megfelelően másolható, 1 pont 
az A oszlop el van rejtve, 1 pont 
a B oszlop fejléce megfelelően kitöltve és formázva. 1 pont 
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C. 15 pont 

A megfelelő helyre (C oszlop) beszúrt egy új oszlopot; 1 pont 
megfelelően meghatározta egy ország kontinensének a kódját, 2 pont 
megfelelően meghatározza az ország 3 betűs rövidítését, ha az egy szóból áll, 1 pont 
megfelelően meghatározza az ország 2 betűs rövidítését, ha az két szóból áll, 2 pont 
a kód középső része csupa nagybetű, 1 pont 
a képlet megfelelően meghatározza a kód középső részét attól függetlenül, hogy 
egy vagy két szóból áll az ország angol neve, 2 pont 
megfelelően meghatározza, hogy hányadik sorban szerepel az adott ország az Or-
szágok munkalapon, 1 pont 
a kód három részét kötőjel köti össze, 1 pont 
hibátlanul meghatározta egy ország kódját, 1 pont 
hibátlanul meghatározta az összes ország kódját, 1 pont 
a képlet megfelelően másolható, 1 pont 
az oszlop fejléce megfelelően kitöltve és formázva. 1 pont 

D. 6 pont 

A megfelelő helyen legalább egy országra meghatározta az a maximális termelést, 1 pont 
legalább egy országra meghatározta, hogy a maximális termelés melyik évben volt, 1 pont 
az összes országra meghatározta, hogy a maximális termelés melyik évben volt, 2 pont 
a képlet megfelelően másolható, 1 pont 
az oszlop fejléce megfelelően kitöltve és formázva 1 pont 

E1 9 pont 

Legalább egy országra meghatározta, az összes termelést, 1 pont 
Az összes országra meghatározta a maximális termelést, 1 pont 
legalább egy országra meghatározta, hogy hányadik a rangsorban, 3 pont 
a rangsorolás iránya (a legtöbbet termelt ország van az első helyen) helyes, 1 pont 
az összes országra meghatározta, hogy hányadik a rangsorban, 1 pont 
a képlet megfelelően másolható, 1 pont 
az „Rangsor” oszlop fejléce megfelelően kitöltve és formázva. 

1 pont 
E2. 6 pont 

Az egyes sorok az értékük szerint színskálával formázva vannak, 1 pont 
a színskála egy adott szín világosabb és sötétebb árnyalatait használja, 1 pont 
sötétebb szín jelzi a rangsorban előrébb, világos pedig a rangsorban hátrább lévő 
értékeket, 2 pont 
a felső 10%-ban lévő értékeknek egységesen zöld a háttere. 

2 pont 
F. 15 pont 

A megfelelő helyre (D oszlop) beszúrt egy új oszlopot, 1 pont 
a 2010 és 2017 közötti adatok alapján + legalább egy országra meghatározott egy 
lineáris illesztésen alapuló várható értéket (pl. TREND függvény), 3 pont 
ha az ország adatai között van hiányzó adat, akkor az eredmény hiányzó adat (szó-
köz), 2 pont 
minden országra meghatározta a 2018-ra várható értéket, 1 pont 
a képlet megfelelően másolható, 1 pont 
az értékeket formázta az E-M oszlophoz hasonlóan + dőlt, 1+1 pont 
a D oszlop értékeinek háttere halvány vörös, ha az előrejelzés értéke nagyobb, 
mint a tényleges 2018-as, 1 pont 
a D oszlop értékeinek háttere halvány zöld, ha az előrejelzés értéke kisebb, mint a 
tényleges 2018-as, 1 pont 
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ha a D vagy az E oszlopban szereplő érték hiányzik vagy a kettő megegyezik, ak-
kor nincs a háttér formázva, 2 pont 
az érték és a formázás minden sorra helyes. 1 pont 

G. 16 pont 

A Diagram munkalap létezik, 1 pont 
halmozott oszlopdiagramon + az egyes országok autótermelése van ábrázolva, 1+1 pont 
csak az európai országok adatai szerepelnek a diagramon, 2 pont 
az jelmagyarázat a minta szerinti helyen és formátumban, 1 pont 
diagram háttere színátmenetes + fehérből halvány zöldbe + bal felülről 1+1+1 

pont 
minden adatsornak vékony fekete szegélye van, 1 pont 
a diagram címe rendben, 1 pont 
a tengely felosztása + számformátuma rendben 1+1 pont 
vezetővonalak formázása (sötétzöld) rendben, 1 pont 
minden felirat félkövér + fekete. 1+1 pont 

H. 14 pont 

A Válaszok munkalap létezik, 1 pont 
az A1 cellában a megfelelő szöveg szerepel a megfelelő formátumban, 1 pont 
az összegzésnél helyesen szűrt az európai országokra, 3 pont 
az összegzésnél helyesen szűrt arra, hogy 2018 volt a legjobb év az országnak, 2 pont 
a feltételek között és kapcsolat van 1 pont 
legalább egy évre meghatározta a feltételeket teljesítő országok összes termelését, 2 pont 
az összes évre meghatározta a feltételeket teljesítő országok összes termelését 2 pont 
kiszámolta a feltételeket teljesítő országok összes termelését mind a 8 évre, 1 pont 
a szám és a cella formátuma megfelelő. 1 pont 

I. 15 pont 

Az A4 cellában a megfelelő szöveg szerepel a megfelelő formátumban, 1 pont 
a megszámolásnál helyesen szűrt a nem európai országokra 3 pont 
legalább egy évhez helyesen szűrt arra, hogy több, mint egymillió autót gyártott az 
ország, 2 pont 
minden évre helyesen szűrt a darabszámra, 1 pont 
az évekre vonatkozó feltételek között vagy kapcsolat van 1 pont 
az országra és az évekre vonatkozó feltételek között és kapcsolat van, 2 pont 
a megszámolás minden feltétele helyes, 1 pont 
a szám és a cella formátuma helyes, 1 pont 
a megfelelő helyen és formában + megjelenítette a szűrőfeltételeket teljesítő rekor-
dokat. 1+2 pont 

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 talá-
lod. 

                                                 

3 forrás: https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_evkozi/e_ode001a.html 
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 Az adatbázisba szánt adatok pedig az „adat-ab-autogyartas-2.xlsx” fájlban talál-
hatók. 

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. 
Ezeket mindig úgy mentsd el, hogy a nevük első karaktere a feladat betűjele legyen! Például, ha egy fel-
adat „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 meg-
szorításokat is! (Ahol érvényességi szabályt adsz meg, ott ne feledkezz meg értelmes hibaüzenet 
megadásáról sem, ha az lehetséges!)  

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

C. Készíts jelentést az eltárolt autómárkák forgalomba hozási statisztikájából! Elvárások: 

 A jelentésben szerepeljen országok szerint csoportosítva az adott ország által gyártott összes au-
tómárka 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 
forgalomba. Az adatokat rendezd az éves összeg alapján csökkenő sorrendbe, és csak az első 3 ered-
ményt jelenítsd meg! (Azok az országok számítanak európainak, amik az Európa országai táblában 
megtalálhatóak) 

E. Írasd ki névsorban azon országok nevét, akik gyártottak 2015 I. negyedévben 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! 
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F. Készíts lekérdezést, amely kiíratja, a forgalomba helyezett autótípusok közül az összes nem euró-
pai gyártmányút és a székhelyének magyar nevét, először székhely, majd márka szerint ABC sorrend-
ben! (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 
hoztak forgalomba?  

Értékelés: 

   
Egy lehetséges egyszerű (redundáns) megoldás vázlata, a javításhoz, segítségként 

A1.   összesen 19 pont 
Adott néven létezik az adatbázis, a megfelelő névvel 1 pont 
Létezik mindhárom tábla 1 pont 
Legalább 1 táblának van elsődleges kulcsa 1 pont 
Minden táblának van elsődleges kulcsa és az „értelmes” 1 pont 
Legalább 2 tábla között létezik kapcsolat, azaz tud ilyenről, és használta 1 pont 
Mindhárom tábla megfelelően össze van kötve 2 pont 
Van feltétel megadva legalább az egyik negyedéves forgalomba helyezési mezőre, 
azaz tud ilyenről, és használta (pl.: forgalombahelyezes.[2015 I] >= 0 feltétel)  1 pont 
A magyar-angol székhely tábla redundanciáját megoldotta 11 pont 

Megjegyzés: a redundancia elkerülése nagyrészt Excelben megoldható, a gyártás székhelye táblázat ket-
téosztásával, jó kódokkal. A pontszám a megoldás módjától függetlenül megadható, ha megoldja a 
redundanciát. 

A2.   összesen 5 pont 
A „forgalombahelyezes” (34 rekord) importálása helyesen megtörtént 1 pont 
A „gyartas_szekhelye” (103 rekord) importálása helyesen megtörtént 1 pont 
Az „europa_orszagai” (45 rekord) importálása helyesen megtörtént 1 pont 
A számított oszlop létrehozása rendben 2 pont 

Megjegyzés: Az Összesen mező nem a sorok összege, hanem az összes forgalomba helyezett autók 
száma, ami tartalmazza a táblázatban nem szereplő típusokat is. Az a megoldás is elfogadható, hogy 
már az Excelben kiszámolja ebből az egyéb autók adatait és az összesen helyett azt importálja. Ettől 
a G feladat sokkal egyszerűbb lesz, de a maximális pontszám megadható rá. 

B.   összesen 6 pont 

 Megjelenik minden autótípus, amihez tartozik székhely információ (29 db) pontosan egyszer 1 pont 
Megjelenik minden autótípus pontosan egyszer (33 db, vagy 34 ha az összesen sort is 
mutatja)  1 pont 
Nem jelenik meg az „összesen” sor 1 pont 
Megjelenik a 2016 II negyedéves forgalomba hozási statisztika 1 pont 
Helyesen jelennek meg a székhelyadatok 2 pont 
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C.    összesen 10 pont 
Van jelentés, létező adatforrásból (legalább egy tábla vagy lekérdezés van mögötte) és  
a szükséges adatbázis mezőkből legalább 4 megvan, és megjelenik a jelentésben is 1 pont 
Az adatforrásban és a jelentésben is megjelenik minden autót gyártó ország 1 pont 
Az adatforrásban és a jelentésben is megjelenik minden ország minden márkája 1 pont 
A országnév szerinti sorrendben (akár csoportosítva) jelennek meg az adatok 
(jár a pont, ha nem tökéletes a mezők összeállítása, de a sorrend megoldott) 1 pont 
A jelentésben az országnevek szerint van csoportképzés  
(jár a pont, ha nem tökéletes az adatok összeállítása, de a csoportosítás megoldott) 1 pont 
Az ország csoportjában jó sorrendben vannak a márkák (márka neve szerint sorban)  1 pont 
Minden országhoz megjelenik a márkákra összesített statisztika minden negyedévre 1 pont 
A jelentésben minden elvárt mező szerepel és a jelentés címe be lett írva 
(„Forgalomba hozási statisztika 2018”) 1 pont 
A jelentésben a feliratok jók és látszódnak, valamint az adatmezők tartalma olvasható 
(például ország, típus, 2018 I, 2018 II, 2018 III, 2018 IV) 1 pont  
A PDF formátumú fájl elkészült a jelentésből  
(a legalább 2 pontos jelentésre már jár ez a pont itt) és jó néven került mentésre 1 pont 

D.    összesen 5 pont 
Csak európai autómárkák jelennek meg 1 pont 
Megjelenik a 4 negyedév oszlopa 1 pont 
Megjelenik a 2015 negyedéves számainak összege egy új oszlopban 1 pont 
Az eredmények az éves összesítés szerint csökkenő sorrendben jelennek meg 1 pont 
Csak az első 3 eredményt mutatja 1 pont 

E. összesen 4 pont 

 A >1000 feltétel helyesen szerepel 1 pont 
Az országnevek szerinti csoportosítást elvégzi 1 pont 
a count(típus) >2 feltétel rendben van  1 pont 
A 4 negyedév adatait összesíti és megfelelően vizsgálja meg, hogy kisebb-e mint 35.000 1 pont 

F.    összesen 3 pont 

 Csak akkor adható pont, ha NEM jelenik meg egyetlen európai autómárka sem 
Az eredményben megjelenik a 13 db márka 2 pont 
Az eredményben a sorok országnév majd márka szerint ABC sorrendben vannak  1 pont 

G.    összesen 8 pont 

A lekérdezés egyik fele (a 2019 I. negyedéves összesítő sorának szűrése) rendben van  2 pont 
A lekérdezés második fele (a 2019 I. negyedév szummája) rendben van 2 pont 
A lekérdezés második fele: a szummába nem kerül bele az összesítő sor  1 pont 
Az első részből a második megfelelően van kivonva 2 pont 
A kiszámolt darabszám helyes és az eredmény oszlop „értelmesen” van elnevezve 1 pont 

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 be-
tűtípust, színeket, valamint próbáld minél jobban megközelíteni az elrendezéseket és arányokat! A cí-
mek 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)! 



Informatika I. kategória 

OKTV 2019/2020 10. 1. forduló 

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 au-
tomatikusan jelenjen meg a második, majd újabb három másodperc múlva automatikusan a harmadik 
bekezdés! 

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

Értékelés: 

Általános beállítások (5 pont) 

A. A prezentáció 16:9 oldalarányú, autogyartas néven lett elmentve 1 pont 
(csak akkor adható meg, ha legalább két diát feltöltött a megfelelő tartalommal) 

B. Mind a 4 diára igaz, hogy a diák között egy tetszőleges áttűnés be van állítva 2 pont 

C. Mind a 4 dia hátterének a fordmustang.jpg kép van beállítva 2 pont 

1. dia (7 pont) 

D. Elhelyezte a fordmustangsotet.jpg képet; teljes dia szélességét és magasságát kitölti1+1 pont 

E. A kép automatikusan; fokozatosan elhalványul 1+1 pont 

F. Az effektus hossza 5 másodperc 1 pont 

G. A dia automatikusan vált az 5 másodperc elteltével a következő diára 2 pont 

2. dia (2 pont) 

H. Az autó felett az „Autógyártási érdekességek” szöveg van, legnagyobb talpnélküli betűtípussal; 
árnyékoltan, fekete színnel, elforgatva 1+1 pont 

3. dia (9 pont) 

I. Minden szöveget elhelyezett a dián 1 pont 

J. A dia jobb oldalán, teljes magasságot kitöltő szövegdoboz van az RGB (44,52,70) háttérszínnel; 
10%-os átlátszósággal; a benne elhelyezett szöveg fehér és jó formátumú 1+1+1 pont 

K. A cím megfelelő pozíción van, elforgatva, legnagyobb méretű, fekete, árnyékolt 1 pont 

L. Kezdetben csak az első bekezdés látszik a szövegdobozban; a 2. és 3. automatikusan  
3-3 másodperces késleltetéssel jelenik meg 1+1+1 pont 

M. A forrás fehér színű, legkisebb betűkkel, jó helyen, a link megadása helyes 1 pont 

4. dia (7 pont) 

N. A cím megfelelő pozíción van, elforgatva, legnagyobb betűméretű, fekete, árnyékolt 1 pont 

O. Van három szövegbuborék, bennük a megfelelő szöveggel  1 pont 

P. Mindhárom szövegbuborék fekete hátterű, fehér körvonallal, fehér szövegszínnel 2 pont 

Q. Minden szövegbuborék megfelelő pozíción van, a jelölő a minta szerinti helyre mutat 1 pont 

R. A szövegdobozok kattintásra jelennek meg egymás után 1 pont 

S. A forrás fehér színű, fekete háttéren, a link megadása helyes 1 pont 

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


