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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 részmegol-
dásra pl. 1 pontot javaslunk, akkor arra vagy 0, vagy 1 pont adható. (Az útmutatótól eltérő megoldások is 
lehetnek jók.) A fájlnév kiegészítők szoftverfüggőek lehetnek, az adott szoftverben alapértelmezettet 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 meg-
kapod egy külön mappában. 

1. feladat: Franciaország1 (50 pont) 

Készítsd el a Franciaországról szóló dokumentumot (Franciaország.docx) a mintának megfele-
lően! 

A dokumentumban a felfelé mutató háromszögek zöldek, a lefelé mutatók pirosak legyenek! Az élőlábban 
a francia zászló kék, fehér, piros színei jelenjenek meg! A többi megfelelő helyen a világoskék szín vala-
milyen árnyalatát használd! 

Értékelés: 

A. A cím legnagyobb betűméretű; félkövér; az oldalon középen; jó kitöltésű keretben; a keretben függő-
legesen középen 1+1+1+1+1 pont 

B. A címsorok két következő betűméretűek; félkövérek; jó szegélyűek; jó térközűek 1+1+1+1 pont 

C. A normál szöveg kisebb betűméretű; sorkizárt; jó térközű; elválasztással 1+1+1+1 pont 

D. Élőfejben van cím jobbra igazítva; első oldalon nincs élőfej (de a többin van) 1+1 pont 

E. Élőlábban van jó oldalszám; a francia zászló alakja jó (szabályos, magassága nagyobb a szélességénél); 
a francia zászló színei jók; a zászló és az oldalszám jó kereten belül jól elrendezve (az oldalszám 
mindkét irányban középen); a keret vízszintesen középen; első oldalon nincs élőláb (de a többin van)
  1+1+1+1+1+1 pont 

F. Van három első szintű felsorolás; nincs bal oldali behúzásuk és jó a függő behúzásuk; jó a felsorolás-
jelük  1+1+1 pont 

                                                 

1 https://hu.wikipedia.org/wiki/Franciaorsz%C3%A1g; https://www.flaticon.com/ 
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G. A második oldalon van második és harmadik szintű felsorolás; jó függő behúzások (egyenlők); jó bal 
oldali behúzások (a megfelelő függő behúzásoknál); jó felsorolásjelek; a százalékértékek decimálisan 
igazítva  1+1+1+1+1 pont 

H. Az első oldalon van „Gazdasági mutatók” rész jó helyen és jó szegéllyel; cím jó; van két oszlop; az 
első oszlop dőlt (de a második nem); a sorok közötti távolság nagyobb, mint a normál szöveg esetén 
  1+1+1+1+1 pont 

I. A második oldalon az „Energiatermelés” részben a százalékértékek decimálisan vagy jobbra vannak 
igazítva  1 pont 

J. A második oldalon a „Gazdasági adatok (1980 óta)” részben a sorok közötti távolság nem nagyobb, 
mint a normál szövegben; félkövér és dőlt kiemelések jók; decimális igazítások jók; a kétsoros osz-
lopnevek igazítása jó (a decimális igazításhoz); jó helyeken vannak szimbólumok (a „növekedés”, 
„csökkenés” szavak nincsenek); jó alakúak és jó színűek; jó lábjegyzet 1+1+1+1+1+1+1 pont 

K. A harmadik oldalon van függőleges sáv jó helyen (bal oldala a margón van); kék kitöltéssel és szegély 
nélkül; vannak ikonképek; vízszintesen középen a sávban; a megfelelő szövegrészhez képest függőle-
gesen középen; a négy félkövér kiemelés jó 1+1+1+1+1+1 pont 

L. A harmadik oldalon van fénykép; jó helyen 1+1 pont 

2. feladat: Eiffel2 (40 pont) 

Készítsd el a Gustave Eiffelt bemutató dokumentumot (Eiffel.docx) a mintának megfelelően! 

A margók mind a négy irányban 2 cm-esek legyenek! 20 pt-os és 14 pt-os betűméretet használj! Kitöltő-
színként, a megfelelő helyeken a világoszöld szín valamilyen árnyalatát használd! 

Értékelés: 

A. A margók 2 cm-esek és a tájolás fekvő; jó az oldalszegély típusa és vastagsága; körbeveszi az élőfejet 
és az élőlábat; jó az élőfej; az élőlábban jó az oldalszám; római számozású 1+1+1+1+1+1 pont 

B. Az első szintű címsor jó betűtípusú (20 pt, félkövér, kiskapitális); a második szintű címsor jó betűtí-
pusú (20 pt); a képaláírás jó betűtípusú (20 pt, dőlt); a normál szöveg jó betűtípusú (14 pt) 
  1+1+1+1 pont 

C. Az első oldalon van két egyenlő széles oszlop; az oldalon jó helyen (vízszintesen középen, közöttük 
távolság); a két címsor egy-egy világoszöld kitöltésű (szegély nélküli) téglalapban van, amelyek széles-
sége az oszlop szélessége; a téglalapok a bal oldali oszlopban jó helyen vannak; a két téglalap egyforma 
magas; a két címsor a téglalapon belül mindkét irányban középen van 1+1+1+1+1+1 pont 

D. Az első oldalon a „Gustave Eiffel” részben a félkövér és dőlt kiemelések jók; jól törnek a sorok; a 
bekezdések közötti távolság nagyobb a sortávolságnál; az adatok balra igazítva; hozzájuk pontozás 
vezet  1+1+1+1+1 pont 

E. A „Legjelentősebb projektjei” részben a sortörések és a formázás teljesen jó (egyeznek az előző be-
állításokkal) 1 pont 

F. Az első oldalon van kép képaláírással; világoszöld kitöltésű (szegély nélküli) téglalapban van, amelynek 
szélessége az oszlop szélessége; a téglalap a jobb oldali oszlopban jó helyen van (legfelül); a téglalap 
tartalma mindkét irányban középen van 1+1+1+1 pont 

G. A második oldalon van két egyenlő széles oszlop (az első oldalon lévő szélességgel egyenlő); az olda-
lon jó helyen (vízszintesen középen, közöttük az első oldalon lévővel egyenlő távolság); a két címsor 
egy-egy világoszöld kitöltésű (szegély nélküli) téglalapban van, amelyek szélessége az oszlop széles-
sége; a téglalapok a megfelelő oszlopban jó helyen vannak; a két téglalap egyforma magas (az első 
oldalon lévő magassággal egyenlő); a két címsor a téglalapon belül mindkét irányban középen 
van  1+1+1+1+1+1 pont 

                                                 

2 https://hu.wikipedia.org/wiki/Gustave_Eiffel; https://www.flaticon.com/ 
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H. Van két felsorolás; jó felsorolásjellel; a bekezdések közötti távolság nagyobb a sortávolságnál 
  1+1+1 pont 

I. A második oldalon van kép képaláírással; jó körülvágással (a viadukt feletti és alatti rész nincs); vilá-
goszöld kitöltésű (szegély nélküli) téglalapban van, amelynek szélessége az oszlop szélessége; a tégla-
lap a jobb oldali oszlopban jó helyen van (az alatta lévő téglalaptól jó távolságra); a téglalap tartalma 
mindkét irányban középen van 1+1+1+1+1 pont 

3. feladat: Franciaország egyetemei (120 pont)  

A mellékelt FraEgyetem és Jelmagyarazat3 nevű, UTF-8 kódolású szövegfájlok a franciaországi 
egyetemek QS rangsorban elért pontszámaikkal kapcsolatos adatokat tartalmaznak. Készítsd el ezen fáj-

lok alapján az Egyetemek_FR munkafüzetet a következő elvárások alapján! A FraEgyetem fájlban 

az egyetemek pontszámai találhatóak, 2013-2020 között. A Jelmagyarazat fájlban az adatok jobb 
megértéséhez szükséges jelmagyarázat 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 mű-
veletet 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 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 fel-
adatok megoldhatósága függhet attól, hogy megfelelően állítod-e be az egyes cellákat! A minták nem (fel-
tétlenül) a helyes eredmények felhasználásával készültek, de általánosan jellemző, hogy az oszlopok min-
denütt 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 Egyetemek_FR munkafüzetben a Francia egyetemek QS rangsora 

és Jelmagyarázat munkalapokat! A minta szerinti helyeken és formában (a minta szerinti 
formázással)! Az egyetemek adatait tartalmazó munkalapon mindig látszódjon az első sor és az 

első oszlop! A FraEgyetem fájlban – karakter jelöli a hiányzó értékeket (kivéve a 2017-es ada-

tokat, amelyekkel a B. feladat foglalkozik). A Francia egyetemek QS rangsora mun-
kalapon az adatok háttérszínének váltakozásának meg kell maradnia új sor/új oszlop beszúrása 
esetén is. 

B. A 2017-es adatok kimaradtak a táblázatból! Amennyiben lehetséges, számítsd ki az egyetemek 
2017-es pontszámait, az előző évekből számítva, ha a pontszámok változását exponenciális ösz-
szefüggéssel közelítjük! Amennyiben bármikor volt hiányzó adat, akkor az előrejelzés is legyen 
hiányzó érték! Az értékek egy tizedesjegyre kerekítve jelenjenek meg! Egyetlen, másolható képle-
tet adjál meg! 

C. Egy új, Megoldások nevű munkalapon, az A1-es cellába írd be, hogy "Egyetem neve:", majd 
írd be egy egyetem nevét az B1-es cellába! A C1-es cellába írd azon egyetemek darabszámát és 
pontszámainak átlagát, amelyek a B1-es cellába beírt egyetem 2019-es eredményénél jobbat értek 
el. Amennyiben a B1-es cellába beírt egyetem nem létezik vagy nincs 2019-es eredménye, akkor 

                                                 

3 forrás: https://www.topuniversities.com/university-rankings  
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írd ki, hogy "Nincs adat!"! Az eredményt a minta alapján jelenítsd meg! Nem használhatsz mel-
lékszámítást! 

D. A Francia egyetemek QS rangsora munkalapon sárgával színezd ki azon pontszámok 
hátterét, amelyek jobbak voltak, mint az előző év pontszáma (ha volt pontszám az előző évben), 
illetve pirossal azokat, amelyek rosszabbak voltak az előző év pontszámánál (ha volt pontszám az 
előző évben)! 

E. A táblázat végén egy újabb oszlopban határozd meg, hogy melyik évben született az egyetem 
legjobb eredménye! Amennyiben ezt nem lehet eldönteni, írasd ki, hogy "Nincs ilyen!"! A képlet 
akkor is adjon helyes eredményt, ha újabb oszlop kerül a táblázatba! Egyetlen másolható képlettel 
oldd meg a feladatot! 

F. A Megoldások nevű munkalapon, az A3-as cellába írasd ki, hogy Melyik az az egyetem, amely 
legmagasabb és legalacsonyabb pontszámainak különbsége a legnagyobb! Ha nem lenne ilyen 
egyetem, akkor írd ki, hogy "Nincs ilyen egyetem!"! A képlet akkor is adjon helyes eredményt, ha 

újabb oszlop kerül a táblázatba! Ha szükséges, akkor a megoldásodhoz a Francia egyete-

mek QS rangsora munkalapon a Q oszloptól kezdődően használhatsz segédcellákat. 

G. A Megoldások nevű munkalap A5-ös cellájába írasd ki, hogy melyik az az egyetem, amely a 
legjobb eredményt érte el a kicsi egyetemek között 2019-ben! Ha több ilyen lenne, akkor írd ki 
azt, hogy "Több ilyen!"! Ha szükséges, akkor a D oszloptól kezdődően használhatsz segédcellákat. 

H. Egy magyar középiskolás Párizsba, Lyonba vagy Marseille-be szeretne egyetemre menni. Fontos 
számára továbbá, hogy az utóbbi 3 év mindegyikéből legyen róla adat a rangsorban. A tanulónak 
az is szempontja, hogy a leendő egyeteme legalább 50 éve működjön, és a kutatói intenzitás ne 
legyen alacsony. Hány ilyen egyetem van? Mekkora volt az átlagos pontszámuk 2020-ban? A 

Megoldások nevű munkalap A8-as és B8-as cellájába írasd ki válaszaidat! Írasd ki továbbá ezen 
egyetemek nevét, illetve 2020-as pontszámát az A10-es cellától kezdődően! A pontszámok átlagát 
kerekítsed 2 tizedesjegyre! Ha szükséges, akkor a D oszloptól kezdődően használhatsz segédcel-

lákat. A megoldásodnak a Francia egyetemek QS rangsora munkalap adatain kell 
alapulnia! 

I. Amennyiben hosszabb távra költözünk Franciaországba, érdemes költöztető céget igénybe venni. 
A MoveToFrance Kft. Az alábbi tarifák szerint szállít: 

Alapdíj: nettó 200 € 

Minden megkezdett 10 kg: nettó 15 € 

Minden megkezdett 10 km: nettó 25 € 

Egy új, Költözés nevű munkalapon végezz számítást a Párizstól való távolság és súly szerint 5-

100 kg-ig, illetve 5-100km-ig! Megoldásodban a bruttó árakat tüntesd fel! (Az ÁFA Franciaor-

szágban 20%-os.) Az megoldásodat a mintában feltüntetett formában jelenítsd meg, egyetlen 

másolható képlettel! 

J. Készíts diagramot a Megoldások nevű munkalapra a megadott minta alapján! A mintán nem 
(feltétlenül) látszó formázások: 

 a színátmenetek a harmadolópontokon vannak, 

 a diagramcím és a rajzterület áttetszősége 40%-os, 

 a betűk, az évszámok, a tengelyek, a fő vezetőrácsok színei feketék, 

 az egyes adatsorok színeinek nem kell egyeznie a mintán lévővel. 
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Értékelés:  

A1. 7 pont 

Van Egyetemek_FR munkafüzet, és abban Francia egyetemek QS rangsora és 
Jelmagyarázat munkalap; 

1+1 pont 

a FraEgyetem fájl minden adata átkerült a megfelelő munkalapra; 1 pont 

megfelelő formátumban a megfelelő oszlopba; 1 pont 

a Jelmagyarazat 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 rovatfejben a betűstílus félkövér; 1 pont 

a rovatfejben a sortörés rendben (Jelmagyarázat munkalap); 1 pont 

a rovatfej görgetéskor is mindig látszik; 1 pont 

az első oszlop görgetéskor is mindig látszik; 1 pont 

a rovatfejek sormagassága rendben. 1 pont 

A3. 7 pont 

Mindkét táblázatban az oszlopszélességek rendben, 1 pont 

minden oszlop igazítása rendben, 1 pont 

rovatfej, illetve a Jelmagyarázat munkalapon a háttérszínek rendben 1 pont 

számformátum rendben és szegélyek formázása rendben, 1+1 pont 

a Francia egyetemek QS rangsora munkalapon a sorok háttérszínének 
váltakozása feltételes formázással: a színek megfelelően váltakoznak, Sor fv. megfe-
lelő használata, párosság/páratlanság ellenőrzése. 

1+1 pont 

B. 7 pont 

NÖV fv-t használ; 1 pont 

jól paraméterezi (első három argumentum), 1 pont 

egy esetben meghatározza az értéket helyesen, 1 pont 

minden esetben helyes az eredmény, 1 pont 

függvénnyel kerekít, 1 pont 

ellenőrzi, hogy ki lehet-e számolni, 1 pont 

ha nem lehet kiszámolni, akkor – karaktert ír ki a függvény. 1 pont 

C. 12 pont 

Megoldások munkalap létezik; 1 pont 

A1-es cellába beírja: Egyetem neve:, 1 pont 

B1-es cellába be van írva egy tetszőleges egyetem neve, 1 pont 

meghatározza a B1-be beírt egyetemhez tartozó 2019-es adatot (ellenőrzés nélkül), 1 pont 

a fenti képlet argumentumai helyesen vannak megadva, 1 pont 
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meghatározza a B1-be beírt egyetemnél jobb 2019-es eredményt elért egyetemek da-
rabszámát, megfelelőek az argumentumok, 

1 pont 

meghatározza a B1-be beírt egyetemnél jobb 2019-es eredményt elért egyetemek át-
lagpontszámát (ellenőrzés nélkül), megfelelőek az argumentumok, 

1 pont 

ha a B1-be beírt egyetem nem létezik, akkor kiírja a megfelelő értéket, 1 pont 

ha a B1-be beírt egyetemhez tartozó pontszám nem létezik, akkor kiírja a megfelelő 
értéket, 

1 pont 

hibátlanul (ellenőrzéssel) meghatározta az átlagot, 1 pont 

megfelelően összefűzi a darabszámot és az átlagot egy cellába, 1 pont 

minden esetben helyes eredményt ad a képlet. 1 pont 

D. 10 pont 

Helyes a feltételes formázás tartományának kijelölése (egyik és másik esetben), 1+1 pont 

legalább egy egyetemnél helyes a színezés (egyik és másik esetben), 1+1 pont 

helyes a képlet (végig relatív hivatkozás, feltételek ÉS kapcsolatban, helyes feltételek: 
egyik eset), 

1+1 pont 

helyes a képlet (végig relatív hivatkozás, feltételek ÉS kapcsolatban, helyes feltételek: 
másik eset), 

1+1 pont 

az összes egyetemnél helyes a színezés (egyik és másik esetben), 1+1 pont 

E. 13 pont 

Új oszlop, 1 pont 

Fejsor neve és formátuma megfelelő (beleértve a szegélyt és a hátteret is), 1+1 pont 

adatok formátuma + (háttérszíne + szegélyek megfelelő), 1+1 pont 

meghatározza a legnagyobb pontszámot, 1 pont 

meghatározza a legnagyobb pontszámhoz tartozó oszlopindexet (argumentumok 
helyesek), 

1 pont 

meghatározza az oszlopindexhez tartozó évet (argumentumok helyesek), 1 pont 

ellenőrzi, hogy van-e értelme keresni, 1 pont 

amennyiben nem lehet eldönteni, hogy melyik évben volt a legjobb eredménye az 
adott egyetemnek, akkor a helyes eredményt írja ki 

1 pont 

ügyel arra, hogy új oszlop beszúrása esetén is helyes maradjon a képlet 1 pont 

egy esetben helyes eredményt ad a képlet, 1 pont 

minden esetben helyes eredményt ad a képlet. 1 pont 

F1. 5 pont 

Meghatározza az adott egyetem legkisebb pontszámát, 1 pont 

meghatározza az adott egyetem legnagyobb pontszámát, 1 pont 

ha az egyetemnek nincsen értékelhető pontszáma, ezt egyértelműen jelzi, 1 pont 

a képlet helyes eredményt ad új oszlop beszúrása esetén is, 1 pont 

a képlet megfelelően másolható. 1 pont 

F2. 6 pont 

A Megoldások munkalapon a megfelelő helyen van a megoldás, 1 pont 
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meghatározza a legnagyobb különbséget, 1 pont 

meghatározza a legnagyobb különbség sorindexét (argumentumok helyesek), 1 pont 

meghatározza a sorindexhez tartozó egyetem nevét (argumentumok helyesek), 1 pont 

ellenőrzi, hogy van-e értelme keresni, 1 pont 

amennyiben nincs értelme keresni, helyes választ ad 1 pont 

G. 10 pont 

A Megoldások munkalapon a megfelelő helyen van a megoldás, 1 pont 

meghatározza a kicsi egyetemek legnagyobb pontszámát (helyes kritériummal), 1 pont 

kicsi egyetemek kritériumát helyesen adja meg, 1 pont 

kritériumtábla fejlécei megfelelőek, 1 pont 

kritériumok között és kapcsolat van, 1 pont 

AB.MEZŐ fv-t használ a kereséshez, helyes paraméterezéssel 2+1 pont 

ellenőrzi, hogy több, a kritériumoknak megfelelő egyetem létezik-e (argumentumok 
helyesek), 

1 pont 

amennyiben több ilyen egyetem van, helyes választ ad a függvény. 1 pont 

H1. 6 pont 

A Megoldások munkalapon a megfelelő helyen van a megoldás, 1 pont 

első kritérium fejléce helyes és kapcsolódik a feladathoz (dummy változó), 1 pont 

megkeresi legalább egy város nevét az egyetemek nevében, 1 pont 

megkeresi mindhárom város nevét az egyetemek nevében, 1 pont 

ügyel arra, hogy helyes logikai értéket adjon a képlet minden esetben (NEM és 
HIBA.E fv.) 

1 pont 

a városra vonatkozó argumentumok között vagy kapcsolat van, 1 pont 

H2. 4 pont 

Második kritérium fejléce helyes és kapcsolódik a feladathoz (dummy változó), 1 pont 

helyesen számolja meg a – karakterek számát, 1 pont 

ügyel arra, hogy helyes logikai értéket adjon a képlet minden esetben, 1 pont 

az utóbbi 3 évre vonatkozó argumentumok között vagy kapcsolat van, 1 pont 

H3. 5 pont 

Életkorra és Kutatásra vonatkozó kritériumok fejlécei helyesek, 1 pont 

életkorra vonatkozó kritériumok helyesen vannak megadva és közöttük vagy kap-
csolat van, 

1 pont 

kutatásra vonatkozó kritérium helyesen van megadva és közöttük vagy kapcsolat 
van, 

1 pont 

a kritériumtábla megfelelő kritériumai között és kapcsolat van, a teljes kritériumtábla 
helyes. 

1+1 pont 

H4. 7 pont 

AB.DARAB(2) fv használata, helyes paraméterezéssel, 1+1 pont 
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AB.ÁTLAG fv használata, helyes paraméterezéssel, a kerekítést függvénnyel végzi, 1+1 pont 

a kiszűrt táblázat fejléce és értékei helyesek, 1+1 pont 

a kiszűrt táblázat formátuma a minta szerinti. 1 pont 

I. 6 pont 

Költözés munkalap létezik, 1 pont 

felfele kerekítés nélkül kiszámolja a szállítás árát helyesen, 1 pont 

használja a felfele kerekítést a számolás közben, 1 pont 

legalább egy esetben helyes eredményt az a képlet, 1 pont 

minden esetben helyes eredményt ad a képlet, 1 pont 

az eredmény formátuma a minta szerinti. 1 pont 

J. 10 pont 

A diagram a megfelelő helyen van, 1 pont 

a diagram típusa megfelelő, 1 pont 

a diagramcím és a formátuma megfelelő (beleértve a hátteret is), 1 pont 

a jelmagyarázat megfelelő, 1 pont 

függőleges és vízszintes tengely formátuma (pontszámok, évek) megfelelő, 1 pont 

függőleges és vízszintes tengely formátuma (vonalszín, kis- és nagy lépték formá-
tuma) megfelelő, 

1 pont 

függőleges tengely fő vezetőrácsai fekete színűek, 1 pont 

rajzterület formázása megfelelő (háttér), 1 pont 

diagramterület formázása megfelelő (színátmenet a harmadolópontoknál), 1 pont 

adatsorok színe megfelelő. 1 pont 

4. feladat: Választási eredmények (60 pont) 

Az adatbázisunkban a 2017-es franciaországi első fordulós választási eredményeket fogjuk tárolni. Az 
adatokból megtudhatjuk a részvételi adatokat és eredményeket. Szintén megtalálható az adatunkban, hogy 
a megyék melyik régióhoz tartoznak és a jelöltek listája is.  

 A megtervezett adatmodell leírását az „adat-ab-valasztas-1.pdf” fájlban találod. 

 Az adatbázisba szánt adatokat pedig az „adat-ab-valasztas-2.xlsx” fájlban találod.4 

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 feladat „X” 

                                                 

4 https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult__presidentielle-2017/(path)/presidenti-
elle-2017//index.html 
https://www.data.gouv.fr/s/resources/election-presidentielle-des-23-avril-et-7-mai-2017-resultats-definitifs-du-1er-tour-
1/20170427-100131/Presidentielle_2017_Resultats_Tour_1_c.xls 
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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 „valasztas” 
legyen! Importáld a kapott adatokat a létrehozott adatbázisodba! Ne feledkezz meg a táblák közötti kap-
csolatokat biztosító adatokról sem! 

Jó tanácsok:  

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

 Az oszlopok típusának beállításakor az összes előforduló értéket vizsgáld meg. 

 A táblák közötti kapcsolatokat be kell tervezni a rendszerbe, ellenőrizd és gondoskodj erről! A 
megfelelő táblák közötti kapcsolatokat állítsd be az adatbázisban! 

 Az adatok természete alapján, ahol szükségesnek látod, állíts be a táblákban további megszorítá-
sokat is! (Ahol érvényességi szabályt adsz meg, ott ne feledkezz meg értelmes hibaüzenet meg-
adásáról sem, ha az lehetséges!) 

B. Készíts egy lekérdezést, amely listázza a megyéket és az adott megyében legtöbb szavazatot kapott 
jelöltet (1. jelölt)! Csak azok a megyék szerepeljenek az eredményben, ahol a szavazásra jogosultak száma 
több mint 1 millió! Az eredmény legyen csökkenő sorrendbe rendezve a szavazásra jogosultak száma 
szerint!  

Megjelenítendő adatok: megye kód, vezetéknév, keresztnév. 

C. Készíts egy lekérdezést, amely megjeleníti azokat a megyéket, amelyeknek kódjában van „Z” betű! A 
megyék mellett szerepeljen, hogy melyik régióhoz tartozik (régió név)! Ha egy megye egyik régióhoz sem 
tartozik, akkor a következő szöveg jelenjen meg: „Nem tartozik egy régióhoz sem”! 

Megjelenítendő adatok: megye kód, régió név. 

D. Szeretnénk kiegészíteni a régiók szerinti részvételi adatokat tartalmazó táblát egy új mezővel. 

 Egészítsed ki „kézzel” az említett táblát egy új mezővel, amelynek neve Megyék száma legyen! A 
mező értéke az adott régióban található megyék számossága lesz. 

 Készítsd módosító lekérdezést az új mező feltöltésére! A megoldáshoz használhatsz segédtáblát 
is, de annak létrehozása is csak (tábla létrehozó) lekérdezéssel történhet.  

E. Készíts lekérdezést, amely megadja azokat a megyéket, amelyek egyik régióhoz sem tartoznak és a 
részvételi arány nagyobb volt, mint 45%! Minden ilyen megyéhez add meg, hogy mekkora volt a részvételi 
arány a választáson, hány szavazat volt a különbség az első és második jelölt között, továbbá ezen jelöltek 
vezetéknevét! A lekérdezést rendezd a szavazatok számának különbsége szerint növekvő sorrendbe! 

Megjelenítendő adatok: megye kódja, részvételi arány, különbség, vezetéknév (1. jelölt), vezetéknév (2. jelölt). 

F. Készíts lekérdezést, amely megadja annak a megyének a nevét és kódját, amelyben a távolmaradók 
aránya a legkisebb volt, és add meg a távolmaradók arányának a maximumát abban a régióban, amelynek 
ez a megye is része, a régi kódjával és nevével együtt! 

Megjelenítendő adatok: megye kód, megye név, távolmaradók aránya, régió kód, régió név, távolmaradók arányának a 
maximuma a régióban. 

G. Készíts jelentést a jelöltek által megnyert megyék számából, régiók szerint csoportosítva! A jelentés 
elkészítéséhez tetszőleges számú segédtáblát és lekérdezést használhatsz. Elvárások: 

 A jelentésben régiók szerint (Régió név) csoportosítva jelenjen meg a jelöltek neve (Vezetéknév) 
és az általuk megnyert megyék száma az adott régióban! 
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 Minden régiónál szerepeljen minden jelölt neve! Ha az adott jelölt egy megyét sem nyert az adott 
régióban, akkor a megnyert megyék számánál 0 szerepeljen! 

 A jelentés legyen rendezve a régiók neve szerint, az egyes csoportok a jelöltök neve szerint, mind-
kettő növekvő sorrendben! 

 A régiós csoportok végén, jelenjen meg az adott régióban lévő megyék számossága! 

 A jelentés neve legyen „Választási eredmények 2017”! 

 Az elkészült jelentésből készíts PDF formátumú fájlt is „ab-G.pdf” néven! 

Értékelés: 

 

1. ábra: Egy lehetséges megoldás vázlata, a javításhoz, segítségként 

A.    összesen 14 pont 

 Adott néven létezik az adatbázis, a megfelelő névvel 1 pont 
Léteznek a megfelelő táblák. 1 pont 
A táblák tartalmazzák az adatforrásban lévő adatokat.  3 pont 
A „Megye kód” oszlop típusa szöveges. 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 
Minden tábla megfelelően össze van kötve. 2 pont 
Van megadva „nem negatív” megszorítás legalább egy mezőre, 
azaz tud ilyenről, és használta. 1 pont 
A megszorításokhoz értelmes hibaüzenet tartozik és nincs felesleges megszorítás 1 pont 
Minden rendben van. 1 pont 

B.   összesen 6 pont 

 Csak a megfelelő mezők látszanak (megye kód, vezetéknév, keresztnév). 1 pont 
Az eredményben a legtöbb szavazatot megszerző jelöl jelenik meg (1. jelölt). 1 pont 
Létezik rendezés a szavazásra jogosultak számára és helyes. 1 pont 
Létezik feltétel a szavazásra jogosultak számára és helyes. 
(pl. tReszvetelMegyek.[Szavazásra jogosultak])>1000000) 1 pont 
Minden rendben van. 2 pont 

C.    összesen 6 pont 

 Csak a megfelelő mezők látszanak (megye kód, régió név). 1 pont 
Az eredményben csak a Z betűt tartalmazó megyék jelennek meg. 1 pont 
Az eredményben megjelennek olyan megyék, amelyek egyik régióhoz sem tartoznak. 1 pont 
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Ha egy megye nem tartozik egy régióhoz sem, megjelenik a kért szöveg 
(„Nem tartozik egy régióhoz sem”) 2 pont 
Minden rendben van. 1 pont 

D.    összesen 6 pont 

 Létrehozta a Megyék száma mezőt a megfelelő táblában és numerikus típusú. 1 pont 
Létezik UPDATE utasítás, amely feltölti a Megyék száma mezőt értékekkel. 1 pont 
Működőképes az utasítás (mindegy, hogy lefutta-e vagy sem). 1 pont 
Az UPDATE utasítás helyes adatokkal tölti fel a mezőt. 2 pont 
Minden rendben van. 1 pont 

E.    összesen 8 pont 

 A táblák összekapcsolása rendben van. 1 pont 
Csak a régió nélküli megyék jelennek meg. 1 pont 
Létezik oszlop, amely a szavazatok különbségét mutatja és helyes az értéke. 2 pont 
Az eredmény rendezve van a különbség oszlop alapján. 1 pont 
Létezik feltétel a részvételi arányra és helyes (pl. [Részvételi arány] > 45%). 1 pont 
Csak a megfelelő mezők jelennek meg: 
Megye kód, Részvételi arány, Különbség, Vezetéknév (1. jelölt), Vezetéknév (2. jelölt). 1 pont 
Minden rendben van. 1 pont 

F.    összesen 8 pont 

 Az eredményben csak egy sor jelenik meg. 1 pont 
Az eredményben az a megye szerepel, amelyben a távolmaradók aránya  
a legkisebb (megye kód: 22) 1 pont 
Az eredményben szerepel az a régió, amelyhez a megye tartozik (régi kód: 53) 1 pont 
Az eredményben szerepel a távolmaradók arányának a maximuma az adott régióban. 2 pont 
A megoldásban minden elvárt mező szerepel. 2 pont 
Minden rendben van. 1 pont 

G.    összesen 12 pont 

 Van jelentés, létező adatforrásból (legalább egy tábla vagy lekérdezés van mögötte). 1 pont 
A jelentés a régiók neve szerint van csoportosítva és növekvő sorrendben rendezve. 1 pont  
A csoportokban megjelennek az abban a régióban legalább egy győzelemmel 
rendelkező jelöltek vezetékneve. 1 pont 
A csoportokban minden jelölt neve megjelenik  
(azok a jelöltek is, akik, nem nyertek egy megyében sem). 1 pont 
A csoportok a jelöltek vezetékneve alapján növekvő sorrendbe van rendezve. 1 pont 
A jelentésben megjelennek a megnyert megyék száma a jelöltek neve mellett. 1 pont 
Ha egy jelölt nem nyert megyét az adott régióban, a megnyert megyék száma 0. 1 pont 
A régiós csoportok végén megjelenik az adott régióba tartozó megyék számossága. 1 pont 
A jelentés címe: „Választási eredmények 2017” 1 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 és jó néven került mentésre. 
(nem hibátlan jelentésre is jár a pont) 1 pont 

5. feladat: Meglepő tények, érdekességek (30 pont) 

Készíts prezentációt francia 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 betűtí-
pust, színeket, valamint próbáld minél jobban megközelíteni az elrendezéseket és arányokat! Ügyelj arra, 
hogy a mintán félkövér stílusú szövegek is vannak! 

Az 1. dián kattintásra jelenjen meg a jobb oldali sötét doboz, benne a felsoroláslista első pontjával! Kö-
vetkező kattintás után jelenjen meg a második pont, valamint a magasságot jelző nyíl a 324 m felirattal! 
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Következő kattintás után jelenjen meg a harmadik pont, majd újabb kattintás után a negyedik pont! Kö-
vetkező kattintással jelenjen meg az ötödik pont és a torony építését ábrázoló animáció! 

A 2. dián kattintásra jelenjen meg a jobb oldali sötét doboz, benne a felsoroláslista első pontjával! Újabb 
kattintással jelenjen meg a második pont, majd újabb kattintással a harmadik! 

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

Értékelés: 

Általános beállítások (9 pont) 

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

B. Mind a 2 diára igaz, hogy a diák között egy tetszőleges áttűnés be van állítva 1 pont 

C. A Franciaország - Meglepő tények, érdekességek cím mindkét dián el van helyezve; 1+1 pont 
a mintának megfelelő, ugyanazon a pozíción, fehér színnel, árnyékoltan van elhelyezve 

D. Mindkét dia alján el van helyezve ugyanazon a pozíción a látványosság neve  1+1 pont 
fekete dobozban, fehér színnel, középre zárva;  
valamint a felhasznált forrás fehér háttéren, középre igazítva. 

E. Mindkét dián: a jobb oldali (listát tartalmazó) sötét doboz ugyanazon  
a pozíción van elhelyezve 1 pont 

F. Mindkét dián: a mintán félkövérrel jelölt szövegek félkövér stílusúak (listák, források)  2 pont 

1. dia  (13 pont) 

G. Háttérben (vagy háttérként) elhelyezte a képet, a teljes diát kitölti 1 pont 

H. Elhelyezte a zászlót a torony tetején 1 pont 

I. Kattintásra jelenik meg a jobb oldali doboz, benne a felsoroláslista első pontjával. 1 pont 

J. Következő kattintás után jelenik meg a második pont; valamint a magasságot jelző nyíl  1+1 pont 
a 324 m felirattal.  

K. Következő kattintás után jelenik meg a harmadik pont,  1 pont 
majd újabb kattintás után a negyedik pont. 

L. Következő kattintással jelenik meg az ötödik pont és a torony építését ábrázoló animáció. 1 pont 

M. A doboz sötét kitöltésű, félig átlátszó, fehér szegéllyel 1 pont 

N. A felsoroláslista pontjai felváltva fehér, sárga színűek 1 pont 

O. A magasságot jelző nyíl a torony aljától a tetejéig ér, a torony és a sötét doboz 1+1 pont 
között helyezkedik el; a 324 m szöveg a minta szerint elforgatott 

P. A torony építését bemutató kép a mintának megfelelő pozíción van elhelyezve, 1+1 pont 
fekete, vastag szegéllyel van ellátva 

2. dia  (8 pont) 

Q. Háttérben (vagy háttérként) elhelyezte a képet, a teljes diát kitölti 1 pont 

R. Elhelyezte a zászlót az óra felett 1 pont 

S. Kattintásra jelenik meg a jobb oldali doboz, benne a felsoroláslista első pontjával. 1 pont 

T. A doboz sötét kitöltésű, félig átlátszó, fehér szegéllyel 1 pont 

U. Kattintásra jelenik meg a jobb oldali sötét doboz, benne a felsoroláslista első pontjával.  3 pont 
Újabb kattintással jelenik meg a második pont, majd újabb kattintással a harmadik. 

V. A felsoroláslista pontjai felváltva fehér, sárga színűek 1 pont 

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


