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Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

első forduló  

INFORMATIKA I. (ALKALMAZÓI) KATEGÓRIA 

Javítási-értékelési útmutató 

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. 3 pontot javasolunk, akkor arra vagy 0, vagy 3 pont adható. (Az útmutatótól 
eltérő megoldások is lehetnek jók.) Az értékelési szempontokban a bontott pontszámoknál a szö-
veges részben pontosvesszővel választottuk el a külön értékelendő részeket.  

A megoldások ugyanakkor „rugalmasan” javítandók, azaz pl. ha a versenyző által használt szöveg-
szerkesztőben nincs a feladatban előírt Garamond betűtípus, akkor más, a mintában használthoz 
hasonló kinézetű betűtípus is elfogadható. 

„A dokumentum oldalai a mintának megfelelnek” pontok akkor adhatók meg, ha az adott oldalak 
pontosan megegyeznek a mintával. 

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

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. A szövegszerkesztési feladatokban a 
betűméreteket, térközöket, … nem kell pontosan lemérni, de arányaiban a mintának megfelelők 
legyenek, például ha a mintában nagyobb térköz látszik egy bekezdés előtt, mint mögött, akkor 
annak a megoldásban is nagyobbnak kell lenni! 

1. feladat: A búza1 (95 pont) 

Készítsd el a búzát ismertető dokumentumot (A búza.docx) a mintának megfelelően! 

A címben, a fejlécben és a láblécben a vörös, a többi helyen pedig a narancssárga szín valamilyen 
árnyalatát használd! 

Értékelés: 

A. A cím legnagyobb betűméretű; dőlt; fehér; középre zárt; jó alsó térközzel; jó méretű vörös 
háttéren; szegélye a háttérrel megegyező színű; dupla vonalas és vastag; csak bal és jobb olda-
lon van szegély 1+1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

B. Az első szintű címsor következő betűméretű; félkövér; középre zárt; jó térközzel 
  1+1+1+1 pont 

                                                 

1 https://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAza 
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C. A második szintű címsor következő betűméretű; félkövér; balra zárt; jó térközzel 
  1+1+1+1 pont 

D. A normál szöveg a címsoroknál kisebb betűméretű; sorkizárt (behúzás nélküli); jó térközzel; 
elválasztással 
  1+1+1+1 pont 

E. Az első oldalon nincs élőfej (de a többin van); az élőfej a normál szöveggel egyező betűmé-
retű; balra zárt; jó méretű vörös háttéren; szegélye a háttérrel megegyező színű; dupla vonalas 
és vastag; csak bal és jobb oldalon van szegély 
  1+1+1+1+1+1+1 pont 

F. Minden oldalon van élőláb az oldalszámmal; az élőláb a normál szöveggel egyező betűméretű; 
jobbra zárt; jó méretű vörös háttéren; szegélye a háttérrel megegyező színű; dupla vonalas és 
vastag; csak bal és jobb oldalon van szegély 1+1+1+1+1+1+1 pont 

G. A képaláírás a normál szöveggel egyező betűméretű; félkövér; középre zárt; szöveg hatókörű 
(a szöveg hosszának megfelelő méretű) narancssárga háttérrel; az alapértelmezettnél vasta-
gabb fekete árnyékkal (szegélye a háttérrel megegyező színű) 1+1+1+2+2 pont 

H. A bevezető szöveg betűmérete a normál szövegénél nagyobb, de legfeljebb akkora, mint a 
második szintű címsoré; sorkizárt; jó térközzel 1+1+1 pont 

I. Az első oldalon van kép; jó helyen; körülötte van keret; a keretben középen van mindkét 
irányban; a keret narancssárga hátterű; a keret szegélye fent és bal oldalt fekete, folytonos és 
vékony; jobb oldalt és lent fekete, folytonos és vastag; a kép alatt van hozzá jól igazított kép-
aláírás; a képaláírás magasabban van a bevezető szöveg keretének alsó szegélyénél  
  1+1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

J. A bevezető szöveg keretben van; a keret narancssárga hátterű; a keret szegélye fent és bal ol-
dalt fekete, folytonos és vékony; jobb oldalt és lent fekete, folytonos és vastag 1+1+1+1 pont 

K. A bevezető szöveg kerete nem érintkezik a kép keretével (közöttük kihagyás van); a két keret 
felső szegélyei egy-egy egyenesre esnek; a két keret (és közöttük a kihagyás) együtt keske-
nyebb a szedéstükörnél és együtt vízszintesen középre vannak igazítva 2+2+2 pont 

L. A harmadik oldalon van két kép; jó helyen; egyforma méretben jó körülvágással (a második 
képen kettő szál látható); a képek között van távolság; a képek alatt vannak hozzájuk jól igazí-
tott képaláírások  1+2+2+1+2 pont 

M. A negyedik oldalon van felsorolás (minden megfelelő sor a felsorolás része); az első szint jó 
jelű; jó behúzású; a második szint jó jelű; a számozása folyamatos; jó behúzású; félkövér; a 
harmadik szint jó jelű; a számozása folyamatos; jó behúzású; a latin elnevezések dőltek 
  1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 pont 

N. Az oldalak a mintának megfelelők 4×3 pont 

2. feladat: A búza termelése2 (55 pont) 

Készítsd el a búza termelési adatait tartalmazó dokumentumot (A búza termelése.docx) 

a mintának megfelelően! 

A margók egységesen 2 cm-esek legyenek! 

Számítsd ki a régiókhoz, a nagyrégiókhoz, valamint az országhoz tartozó, a mintán fekete téglala-
pokkal kitakart mennyiségeket, és jelenítsd meg azokat! Igazítsd őket úgy, ahogyan az őket tartal-
mazó oszlopokban szereplő többi számot is, karakterformátumaik pedig egyezzenek meg az őket 

                                                 

2 https://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_omn012c.html 
https://hu.wikipedia.org/wiki/NUTS:HU 



Informatika I. kategória Javítási-értékelési útmutató 

OKTV 2020/2021 3 1. forduló 
 

tartalmazó sorokban található többi szöveg karakterformátumaival! Az egyes régiókba (kivéve Bu-
dapestet és Pestet) a közvetlenül felettük felsorolt három megye tartozik. Az egyes régiók (beleértve 
Budapestet és Pestet is) pedig az alattuk elsőként olvasható nagyrégióba tartoznak. 

A fejsorban a piros színt; a többi helyen pedig a szürke szín három árnyalatát használd! 

Értékelés: 

A. A margók 2 cm-esek 1 pont 

B. A cím legnagyobb betűméretű; félkövér; középre zárt 1+1+1 pont 

C. Az alcím következő betűméretű; félkövér; középre zárt; jó térközzel 1+1+1+1 pont 

D. A táblázat szövege következő betűméretű 1 pont 

E. A táblázat szerkezete jó (7×31); az évek oszlopai egyforma szélesek; a cellatartalmak jók (a ki-
számítandó értékek nélkül); a mennyiségek ezres tagolásúak (ha vannak kiszámított értékek, 
azok is); minden sor magassága egyforma; minden cellában függőleges középre igazítás 
van  1+1+1+2+1+1 pont 

F. A táblázat első két oszlopa balra zárt, a többi jobbra zárt 1 pont 

G. A táblázat fejsora piros; félkövér; sortörések jók; csak alsó és felső fekete szimpla folytonos 
szegélye van; a második oldal tetején ismétlődik 1+1+1+1+2 pont 

H. A régiók sorai (beleértve Budapestet és Pestet) világosszürke hátterűek; félkövérek; a régiók 
sorainak csak alsó és felső fekete szimpla folytonos szegélye van, kivéve a nagyrégiók soraival 
közös szegélyeket 2+2+3 pont 

I. A nagyrégiók sorai sötétebb szürke hátterűek; félkövérek; csak alsó és felső fekete folytonos, 
duplavonalú szegélyük van 2+2+3 pont 

J. Az utolsó sor legsötétebb szürke hátterű; félkövér 1+1 pont 

K. A nem régiónak számító megyék, valamint az ország sorainak nincsenek szegélyeik (kivéve a 
régiókkal, a nagyrégiókkal és a fejsorral közös szegélyeket) 1 pont 

L. Egy régió–évszám pár esetén a mennyiség jó; egy régió esetén mind az öt évhez tartozó 
mennyiség jó; mind a hat régióhoz tartozó mind az öt mennyiség jó 1+1+1 pont 

M. Egy nagyrégió–évszám pár esetén a mennyiség jó; egy nagyrégió esetén mind az öt évhez tar-
tozó mennyiség jó; mind a három nagyrégióhoz tartozó mind az öt mennyiség jó 1+1+1 pont 

N. Az országos összesítés egy évszám esetén jó; az országos összesítés minden évszám esetén jó 
  1+1 pont 

O. A második oldalon van kép; jó helyen, vízszintesen középre zártan; fekete, folytonos, dupla-
vonalú szegéllyel mind a négy irányban; alatta van képaláírás; a képaláírás betűmérete a táblá-
zat egységes betűméretével egyezik; dőlt; középre zárt 1+1+1+1+1+1+1 pont 

3. feladat: Az őszi búza kártevői3 (50 pont) 

Készítsd el az őszi búza kártevőiről szóló dokumentumot (Az őszi búza kártevői.docx) 

a mintának megfelelően! 

Érd el, hogy egy harmadik oldal létrehozásakor automatikusan jelenjen meg rajta „Az őszi búza 
kártevői III.” cím az első két oldalon látható helyen és formában! (Nem kell létrehoznod a harmadik 
oldalt.) 

A megfelelő helyeken a vörös szín valamilyen árnyalatát használd! 

                                                 

3 http://www.agr.unideb.hu/ebook/szantofoldinovenyek/termesztsi_technolgija1.html 
https://en.wikipedia.org/wiki/Turnip_moth 
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Értékelés: 

A. A dokumentumban automatikus elválasztás van 1 pont 

B. A cím legnagyobb betűméretű; kiskapitális; ritkított; vörös; középre zárt; legnagyobb alsó tér-
közzel  1+1+1+1+1+1 pont 

C. Az első szintű címsor következő betűméretű; félkövér; balra zárt; jó alsó térközzel 
  1+1+1+1 pont 

D. Az első szintű címsorokat követő leírások következő betűméretűek; dőltek; sorkizártak; jó 
térközzel  1+1+1+1 pont 

E. A károsításról szóló bekezdések ugyanakkora betűméretűek; a „Károsítás:” félkövér (a többi 
nem); sorkizárt; jó függő behúzással; jó térközzel 1+2+1+1+1 pont 

F. A védekezésről szóló bekezdések ugyanakkora betűméretűek; a „Védekezés:” félkövér (a 
többi nem); sorkizárt; jó függő behúzással 1+2+1+1 pont 

G. Az egyes kártevőkről szóló részek között egyforma méretű térközök találhatók; ez a térköz 
nagyobb az egy kártevőről szóló részen belüli (legnagyobb) térköznél 2+1 pont 

H. Egy kártevőről szóló rész körül mind a négy irányban folytonos szegély van; bal oldalt vörös 
tripla, a többi irányban vörös szimpla 1+2 pont 

I. Minden kártevőről szóló rész körül mind a négy irányban folytonos szegély van; bal oldalt vö-
rös tripla, a többi irányban vörös szimpla 3+3 pont 

J. Mindkét oldalon két oszlopban találhatók a kártevőkről szóló részek (kivéve a címet mindkét 
oldalon); az oszlopok között jó távolság van; egyik kártevőről szóló rész sem folytatódik kö-
vetkező oszlopban vagy oldalon; minden kártevőről szóló rész a megfelelő oszlopban van, a 
megfelelő sorrendben 2+1+2+2 pont 

K. Az első oldalon van kép; jó helyen, az oszlopon belül vízszintesen középre igazítva 1+2 pont 

L. Egy harmadik oldal létrehozásakor automatikusan megjelenik rajta „Az őszi búza kárte-
vői III.” cím ugyanott, és ugyanolyan formában, mint az első két oldalon 2 pont 

4. feladat: Érdekességek a búzáról (60 pont) 

A mellékelt minta és a hozzávalók alapján készíts el egy 1 oldalból álló honlapot, amely a búzáról 

szól! A mintán (honlap_minta.png) megfigyelheted az oldal elrendezését, a különböző igazí-
tásokat, térközöket és más tulajdonságokat. A mintán látható „MINTA” szöveget természetesen nem kell 
elhelyezned a honlapon. 

Azon tulajdonságokat, amelyek a kiadott mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük. 

• A kezdőoldal címe: Érdekességek a búzáról. A fájl index.html néven legyen elmentve! 

• A tartalom egy olyan középre igazított táblázatban (blokkban) helyezkedjen el, amelynek 
szélessége 600 képpont. A belső margó (a tartalom és a szegély közti távolság) 10 kép-
pont legyen! 

• Az „Érdekességek a búzáról” szöveg egyes címsor (h1) legyen! Színe: #ab4a1d 

• A „Története”, „A búza fejlődése”, „Az egyedfejlődés fázisai” és „Termelési adatok” 
szövegek kettes címsorok (h2) legyenek! Színük: #018ca4 

• A lábléc háttérszíne: #6e391a. 

• A táblázatban a félkövér szövegeket tartalmazó cellák fejléccellák legyenek! 

• A linkek és a már látogatott linkek színe sárga színű legyen! 

• A lap alján lévő Wikipédia hivatkozás webcíme a forrásszövegben megtalálható. 

• A szövegek egységesen Arial (vagy más talpnélküli) betűtípussal jelenjenek meg!  
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• Figyelj a félkövér és dőlt stílusú kiemelésekre! A latin növénynevek mindegyike dőlt stí-
lusú legyen! 

Amennyiben táblázat felhasználása nélkül készíted el az oldalt, a megoldást ugyanúgy elfogadjuk 

(sőt örülünk, hogy így csináltad!), de ebben az esetben is a megoldásod feleljen meg a mintának és 
a leírásban szereplő értékeknek. 

Értékelés:  

Kezdőlap 

A. Az oldal index.html néven lett elmentve;  
az oldal böngészőben megjelenő címe: Érdekességek a búzáról 1+2 pont 

B. Be van állítva a megfelelő háttérkép az oldalra (buzamezo.jpg) 3 pont 

C. A szövegek egységesen Arial (vagy más sans-serif) betűtípusúak 2 pont 

D. A tartalom egy középre igazított táblázatban (blokkban) helyezkedik el;  1+2+1+2 pont 
ami 600 képpont széles;  
fehér hátterű;  
cellamargó 10 képpont  
(megjegyzés: ha nem táblázattal csinálta, akkor a tartalom szélessége (width) a 600px, a padding pedig 
10px.) 

E. Minden, a forrásban megadott szöveg elhelyezésre került az oldalon 4 pont 

F. Az „Érdekességek a búzáról” szöveg egyes címsor (h1);  
színe #ab4a1d 1+1 pont  

G. A címsor felett be van illesztve a „setabuza.jpg” kép 2 pont 

H. A „Története”, „A búza fejlődése”, „Az egyedfejlődés fázisai” és  
„Termelési adatok” szövegek kettes címsorok (h2);  
színük: #018ca4;  
középre igazodnak 2+1+1 pont 

I. A láblécet tartalmazó barna sáv háttere: #6e391a.  
A forrás szöveg fehér. 2+1 pont 

J. Wikipédia oldalra mutató link működik;  
oldal tetejére mutató link működik 2+3 pont 

K.  „Az egyedfejlődés fázisai” szakaszban 8 elemű sorszámozott listában  
helyezte el a szövegeket 3 pont 

L. A „Termelési adatok” blokkban létrehozott egy táblázatot, amelynek 3 oszlopa van; 
van külső és belső szegélye 2+1 pont 

M. Az összes tartalmat elhelyezte a táblázatban a mintának megfelelő cellákban 3 pont 

N. A „Helyezés”, „Ország”, „Termelés (tonna)” cellákat fejléc cellákká alakította 1+1+1 pont 

O. A táblázat első sorának celláit összevonta és fejléc cellává alakította 2 pont 

P. A kettes címsorral jelölt 4 témakör 2 sorban és 2 oszlopban jelenik meg. 3 pont 

Q. A „Története” blokkban a kép balra lebeg;  
„A búza fejlődése” blokkban jobbra lebeg  2+2 pont 

R. A „Története” és „A búza fejlődése” blokkban jelölt szövegeket félkövérrel, illetve dőlt betű-
vel formázta 2 pont 

S. A linkek és a már látogatott linkek színe sárga színű. 3 pont 
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5. feladat: Európa és Magyarország búzatermelési adatai (140 pont) 

A mellékelt forrásfájlok a magyarországi és európai búzatermeléssel és azzal kapcsolatos egyéb ada-

tokat tartalmaznak. A Buza_Magyar fájlban a magyaroroszági, a Buza_EU fájlban az európai 
búzatermeléssel kapcsolatos adatok találhatóak. Mindkét fájl pontosvesszőkkel (;) tagolt.  Készítsd 

el ezek alapján a BuzaTermeles 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 másol-
ható (tehát a tartomány egy cellájában megadott, és az összes többi érintett cellára lemásolt) képle-
tért 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. Amennyi-
ben 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 he-
lyezkednek el (a megoldásnak 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) félkövér, szükség esetén több so-
ros, tartalma a cella közepére igazodik, és görgetéskor is látszik (ha a feladat mást nem mond). Az 
egyedi formázási elvárások mindig az adott részfeladatban szerepelnek. 

A mintán használt színek az alábbiak: 

   

   

A. Hozd létre a BuzaTermeles munkafüzetben a Magyarországi adatok munka-

lapot! A minta szerinti helyen és formátumban jelenítsd meg a hazai búzatermeléssel kap-

csolatos adatokat a Buza_Magyar fájl alapján! Az adatok megjelenítésénél ügyelj a for-

mátumra, különös tekintettel a számformátumokra, igazításokra, cellaegyesítésekre, szegé-

lyekre! Hozz létre két új sort a minta alapján! 

B. Számítsad ki az B8:F8,  B17:F17,  B25:F25, B26:F26 tartományokba a szükséges 

értékeket (kék színű cellák a mintában)! 

C. A legtöbb veszteséggel záró évszámok háttere legyen piros! 
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D. A minta szerinti helyen és formátumban számítsd ki a legnagyobb és a legkisebb nyitókész-

let közötti különbséget! 

E. A minta szerinti helyen és formátumban számítsd ki, hogy átlagosan hány tonna búzát hasz-

náltak fel ipari feldolgozásra évente! Az eredményt ezresekre kerekítsd! Megoldásodhoz 

nem használhatsz segédcellát! 

F. Hozd létre a BuzaTermeles munkafüzetben az EU-s adatok munkalapot! A minta 

szerinti helyen és formátumban jelenítsd meg az Európai Unió és más európai országok 

búzatermelési adatait a Buza_EU fájl adatai alapján! A táblázatok fejlécét formázd a min-

tának megfelelően és állítsd be, hogy a teljes fejléc (mind a két sor), illetve az első oszlop 

görgetéskor is látszódjon! Hozz létre új oszlopot (N) a minta szerint! Rendezd a táblázatot 

a mintának megfelelően! 

G. Színezd zöldre azon országok nevét, amelyektől egyáltalán nem áll rendelkezésre adat! 

H. A minta szerinti helyen és formátumban számítsd ki, hogy melyik ország termelte a legtöbb 

búzát 2019-ben! Megoldásodhoz nem használhatsz segédcellát! 

I. Amennyiben van adat, akkor kategorizáld az országokat a legtöbb búzát termelő ország 

2019-es adataihoz képest! A szükséges segédtáblázatot a minta alapján készítsd el! 

J. Az EU-s adatok munkalap adatai alapján készítsd el a mintában szereplő diagramot a 

minta szerinti módon és formátumban. A diagram formázásánál ügyelj az egyes adatsorok 

típusára, a jelölők, a rajzterület, a diagramcím és a vonalak formátumára, a tengelyek skálá-

zására, illetve a jelmagyarázat helyére és formátumára! 

K. A minta szerinti helyen és formátumban számítsd ki, hogy hány ország 2018-as és 2019-es 

adata jobb, mint az azévi átlag! Megoldásodhoz nem használhatsz segédcellát! 

L. A minta szerinti helyen és formátumban számítsd ki, hogy hány ország adatait tartalmazza 

a táblázat! 

Értékelés: 

A1. 5 pont 

Van BuzaTermeles munkafüzet, és abban Magyarországi 

adatok munkalap; 

 
1 pont 

a Buza_Magyar fájl minden adata átkerült a munkalapra; 1 pont 

megfelelő formátumban a megfelelő oszlopba; 1 pont 

a 25-26. sor rovatcímei megfelelően kitöltve; 1 pont 

a számértékek helyesek; 1 pont 

A2. 12 pont 

A rovatfej megfelelően kitöltve; 1 pont 

a rovatfejben a betűstílus félkövér; 1 pont 

a rovatfejben a sortörés rendben; 1 pont 

az 1. sorban a cellaegyesítések rendben; 1 pont 

a 2. sor betűstílusa is félkövér 1 pont 
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a sormagasságok rendben; 1 pont 

az oszlopszélességek rendben; 1 pont 

az oszlopok cellaigazítása rendben; 1 pont 

a számformátumok legalább egy oszlopban rendben + legalább egy osz-
lopra mértékegység rendben; 

 
1+1 pont 

minden oszlopban a számformátum + mértékegység rendben 1+1 pont 

A3. 8 pont 

A rovatfej cellák (1-2. sor, A oszlop) háttere, formázása (ahol kell félkö-
vér) jó; 

 
1+1 pont 

a teljes táblázaton fekete szegélyezés van; 1 pont 

színezés rendben; 1 pont 

3, 18, 19, 22. sor szegélyformátuma rendben. 1+1+1+1 pont 

B. 6 pont 

Tartományonként 1-1 pont; 1+1+1+1 pont 

helyes a számformátum és a mértékegység; 1 + 1 pont 

C. 5 pont 

A 2. sorban legalább egy érték esetén helyesen formázza piros színűre a 
legnagyobb veszteséget produkáló évet; 

1 pont 

A 2. sorban az összes megfelelő cella esetén helyesen formázza piros 
színűre a legnagyobb veszteséget produkáló évet; 

1 pont 

A 2. sor értékei úgy vannak formázva, hogy az adatok bármilyen meg-
változása esetén helyes marad a formázás; 

3 pont 

D. 8 pont 

Meghatározta a legnagyobb nyitóösszeget;  
1 pont 

Meghatározta a legkisebb nyitóösszeget; 1 pont 

kiszámolta a különbségüket; 1 pont 

a H11 cellában a megfelelő szöveg szerepel + megfelelő formátumban 
+ cellaösszevonás rendben; 

1+1+1 pont 

az N11 cella formátuma és mértékegysége rendben; 1+1 pont 

E. 8 pont 

Kiszámolta az ipari feldolgozásra szánt búzamennyiség átlagát; 1 pont 

Használta a KEREKÍTÉS függvényt + ezresekre kerekített 1 + 1 pont 

a H12 cellában a megfelelő szöveg szerepel + megfelelő formátumban 
+ cellaösszevonás rendben; 

1+1+1 pont 

az N12 cella formátuma és mértékegysége rendben; 1+1 pont 

F.  17 pont 

Az EU-s adatok munkalap létezik; 1 pont 

a Buza_EU szövegfájl minden adata átkerült a munkalapra + a mintá-
nak megfelelő helyre; 

 
1+1 pont 
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a cellaigazítások rendben; 1 pont 

oszlopszélességek rendben; 1 pont 

a rovatfejekben a cellaösszevonások rendben; 1 pont 

a rovatfejek formátuma (háttér, félkövér) rendben; 1+1 pont 

fekete szegélyezés rendben; 1 pont 

az évszámok formátuma (félkövér) rendben; 1 pont 

az adatok számformátuma („ezer t” mértékegység rendben); 1 pont 

az első két sor + első oszlop görgetéskor is látszik; 1 + 1 pont 

új oszlop beszúrása + formázása + N2 cella tartalma renden; 1+1+1 pont 

rendezés rendben 1 pont 

G.  5 pont 

Az A oszlopban legalább egy érték esetén helyesen formázza zöld szí-
nűre annak az országnak a nevét, amelyből egyáltalán nem áll rendelke-
zésre adat; 

1 pont 

Az A oszlopban az összes megfelelő cella esetén helyesen formázza zöld 
színűre annak az országnak a nevét, amelyből egyáltalán nem áll rendel-
kezésre adat; 

1 pont 

Az A oszlop megfelelő értékei úgy vannak formázva, hogy az adatok 
bármilyen megváltozása esetén helyes marad a formázás; 

3 pont 

H. (a számítást igénylő részpontok csak akkor adhatók meg, ha nem hasz-
nált segédcellát) 

8 pont 

Kiszámolta a maximumot a L5:L43-as tartományban; 1 pont 

meghatározta a maximum sorszámát; 1 pont 

A megfelelő oszlopból írja ki a függvény az eredményt; 1 pont 

a Q6 cellában a megfelelő szöveg szerepel + megfelelő formátumban + 
cellaösszevonás rendben; 

1+1+1 pont 

az X6 cella formátuma és mértékegysége rendben; 1+1 pont 

I.  10 pont 

A segédtáblázat a megfelelő helyen van + megfelelő a számformátum is 
+ szegélyezés rendben 

1 + 1 + 1 pont 

Kiszámolja a 2019 adatok maximumát 1 pont 

Helyesen számolja ki a Keresési érték argumentumot 1 pont 

meghatározta a kategóriát 1 esetben; 1 pont 

helyesen meghatározta a kategóriát minden esetben; 1 pont 

Van HA függvény + helyes paraméterezés 1 + 1 pont 

Ha nem volt adat 2019-ben, akkor üres szöveget ír ki; 1 pont 

J1. 8 pont 

Az EU-s adatok munkalapon egy diagram található; 1 pont 

ábrázolva vannak Észtország adatai 2009-2019-ig; 1 pont 
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ábrázolva vannak Lettország adatai 2009-2019-ig; 1 pont 

ábrázolva vannak Litvánia adatai 2009-2019-ig; 1 pont 

az összes szükséges adatsor ábrázolva van a diagramon 3 pont 

a tengelyek feliratai rendben; 1 pont 

J2. 8 pont 

a függőleges tengelyen a mennyiség látható + minimum és maximum 
értéke rendben + az osztásköz rendben. 

 
1+3+1 pont 

a vízszintes oldali tengelyen az évszámok láthatóak; 1 pont 

a tengelyeken szereplő mértékegységek rendben; 1+1 pont 

J3. 17 pont 

diagram címe kitöltve + formátuma, helye rendben; 1+1 pont 

jelmagyarázat helye + sorrendje rendben 1+1 pont 

Észtország adatainál a vonal színe rendben + jelölő; 1+1 pont 

Lettország adatainál a vonal színe rendben + jelölő; 1+1 pont 

Litvánia adatainál a vonal színe rendben + jelölő; 1+1 pont 

a diagramon a rajzterület színátmenetes kitöltésű + a színátmenet kezdő 
és végszíne rendben + vezetőrácsok látszódnak.   

1+1+1+1 pont 

a színátmenet típusa egyenes, iránya fentről-le, szöge 90°  1+1+1 pont 

K. (a számítást igénylő részpontok csak akkor adhatók meg, ha nem hasz-
nált segédcellát) 

9 pont 

kiszámolta helyesen a 2018-as átlagot; 1 pont 

kiszámolta helyesen a 2019-es átlagot 1 pont 

DARABHATÖBB fv-t használ; 1 pont 

megfelelő paraméterezés; 1 pont 

a Q7 cellában a megfelelő szöveg szerepel + megfelelő formátumban + 
cellaösszevonás rendben; 

1+1+1 pont 

az X7 cella formátuma és mértékegysége rendben; 1+1 pont 

L. 6 pont 

Helyesen határozza meg a darabszámot; 1 pont 

a Q8 cellában a megfelelő szöveg szerepel + megfelelő formátumban + 
cellaösszevonás rendben; 

1+1+1 pont 

az X8 cella formátuma és mértékegysége rendben; 1+1 pont 
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Összpontszám: 400 pont Beküldési határ: 180 pont 


