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Oktatási  Hivatal  

 
 
 

A 2008/2009 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának feladatai 

 
I. (alkalmazói) kategória 

 
 
 

Al 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 Times New Roman. Az egyes feladatokhoz szüksé-
ges nyersanyagot megkapod egy külön mappában. 
Figyelem: a halvány háttérszínek nyomtatásban nem látszanak, csak a mellékelt PDF dokumentu-
mokban nézhetők meg! 

1. feladat: Szövegszerkesztés – Görögdinnye (16 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintán látható, a görögdinnyével kapcsolatos 3 oldalas dokumentumot 

(görögdinnye.doc)! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
A feketén kívül zöld (sötétzöld betűk, RGB(175,225,175) háttér, sötét és közepes zöld szegé-

lyek) és piros (a képek szegélyezésében) színárnyalatokat használhatsz. Készíts hozzá a mintának 
megfelelően generált tartalomjegyzéket! 

2. feladat: Szövegszerkesztés – Dinnyék (14 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintának megfelelően a dinnyetermesztés technológiájáról szóló kétol-

dalas dokumentumot (dinnyék.doc)! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
A görögdinnyéhez piros, a sárgadinnyéhez sárga árnyalatok tartoznak (betűszín, szegélyszín, 

háttérszín). A görögdinnye háttere RGB(255,225,225), a sárgadinnyéé RGB(255,245,225). Az 
írotthoz hasonlító betűknél olyan típust használj, ami a dőlt beállítás nélkül is így néz ki (pl. 
Monotype Corsiva, Lucida Calligraphy)! 

3. feladat: Szövegszerkesztés – Receptek (25 pont) 
Készítsd el a dinnyés recepteket tartalmazó dokumentumot (dinnyés_receptek.doc) a 

mellékelt mintának megfelelően! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
A margók egységesen 2 cm-esek legyenek! A fekete szín mellett sötétvörös betűszínt; a szegé-

lyezéshez és háttérszínként pedig különböző piros árnyalatokat kell használni! A dokumentumban 
ne használj Times New Roman betűtípust! A hozzávalókat talpas (pl. Garamond), a többi szöveget 
talp nélküli (pl. Verdana) betűtípussal kell írni! 
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4. feladat: Termésátlag (14 pont) 
Hozd létre a dinnye nevű munkafüzetet, és abban a Termésátlag nevű munkalapot! 

Töltsd ki ennek A, B és C oszlopát a termesatlag.html fájl alapján1! Az A oszlopba kerül-
jenek az évszámok 1921-től 2007-ig, a B oszlopba a görögdinnye, C oszlopba pedig a sárgadinnye 
évenkénti termésátlaga, ld. a termesatlag.jpg ábrát! A fejlécet az ábra szerint formázd, és 
ügyelj arra, hogy az adatok átvitele során a táblázatba semmiféle más objektum (pl. grafikai elem) 
ne kerüljön! 

Ábrázold egy oszlopdiagramon a görög- és a sárgadinnye termésátlagát 1921–2007-ig, a mellé-
kelt atlagdiagram.jpg ábrának megfelelően!  

A diagram kerüljön egy új, Átlagdiagram nevű munkalapra! A háttérhez a minta szerint 
egy sötétebb és egy világosabb kéket használj! A (hagyományos) dinnye húsának színére tekintettel 
színezd a görögdinnye oszlopait pirosra, a sárgadinnye oszlopait pedig valamilyen sötétebb sárgára!  

Ábrázold mindkét dinnyefajtára a sokéves átlagnak megfelelő értéket egy-egy vastagabb vonal-
lal! A (hagyományos) dinnye héjának színére tekintettel színezd a görögdinnye csíkját sötétzöldre, 
a sárgadinnyéét pedig valamilyen világosabb sárgára! Ugyanezen színekkel tüntesd föl mindkét vo-
nal bal szélén az átlag értékét, félkövér, dőlt, 18 pont méretűre megnövelt számjegyekkel!  

 
A jobb áttekinthetőség végett állítsd be úgy az oszlopok távolságát, hogy az egyes éveket nagy-

jából egy oszlopnyi hely válassza el egymástól (természetesen egyazon évben a kétféle dinnye osz-
lopai továbbra is szorosan egymás mellett maradnak)! A rácsvonalakat tüntesd el! A diagram tar-
talmi részét a lehető legjobban „húzd szét”, hogy a rendelkezésre álló területet minél jobban kitölt-
se, ennek érdekében: 

• egysoros jelmagyarázatot adj, közvetlenül a cím alatt, ennek szövege pontosan egyezzen 
az ábrán lévővel,  

• a vízszintes tengely értékeit ferdén add meg,  
• a vízszintes tengely címét tüntesd el,  

                                                 
1 Forrás: http://portal.ksh.hu/pls/ksh/docs/hun/agrar/html/tabl1_4_3_6.html 
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• a függőleges tengely értékeit ezer kg/hektárban add meg, a skála 0-tól 25-ig terjedjen, 
• a függőleges tengely feliratait (a mértékegységgel együtt) vidd be a felső részen a ten-

gelytől jobbra, növeld meg a betűméretét, és ügyelj az olvashatóságára! 

5. feladat: Becslés (8 pont) 
Az egyik elmélet szerint viszonylag jó becslést kapunk az elkövetkező három évre, ha a leg-

utóbbi 5 év átlagterméséből kiindulva, az ún. legkisebb négyzetek módszerével kapott elsőfokú 
függvény megfelelő értékeit tekintjük. A görög- és a sárgadinnye 2003 és 2007 közötti termésadatai 
alapján töltsd ki a 2008-ra, 2009-re és 2010-re kibővített táblázat megfelelő celláit (ld. 
becsles.jpg)! Megoldásod értékesebb lesz, ha a hat cellát egyetlen képlet másolásával töltöd 
ki! 

Készíts a becslésről is egy oszlopdiagramot, ugyanerre a munkalapra, a bdiagram.jpg 
alapján! 

A tényadatokat ábrázoló oszlo-
pok tükrözzék a vastag, sötétzöld 
„héjban” piros „húsú” görögdinnye, 
és a vastag, világossárga „héjban” 
sötétebb sárga „húsú” sárgadinnye 
kinézetét, míg a becsült adatok bi-
zonytalan voltát a dinnye „húsának” 
fehérbe átmenő színével hangsú-
lyozd! A hátteret az 
oriasdinnye.jpg kép2 (nagy-
jából) megfelelő arányban kivágott 
alsó részéből hozd létre! 

6. feladat: Egy népi megfigyelés (12 pont) 
A népi megfigyelés szerint e két cseme-

ge rokonsága abban is megnyilvánul, hogy 
ha egyazon évben az egyikből átlag alatti a 
termés, akkor a másikból is, és viszont. Ké-
szíts a J1..K6 tartományban egy erre vonat-
kozó statisztikát a gyakorisag.jpg ábra szerint! 

Három lehetőség van:  
Egyazon évben a kétféle dinnye hektáronkénti átlagtermése közül… 

• … mindkettő átlag alatti 
• … az egyik átlag alatti, a másik elérte (vagy túlhaladta) az át-

lagot 
• … mindkettő elérte (vagy túlhaladta) az átlagot 

                                                 
2 http://www.origo.hu/noilapozo/5perc/20050714anap.html. 

A képen a 77 éves Takamicu Akinori japán gazdálkodó látható, 111 kg-os, díjnyertes görögdinnyéjével (2005).  
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A K2, K3, K4 cellákban add meg a megfelelő értékeket, majd a J6-os cellában, teljes mondat-
ban válaszolj arra a kérdésre, hogy eddigi adataink (egész %-ra kerekítve) hány %-a igazolja az el-
mélet helyességét! Természetesen minden számítást úgy kell elvégezned, hogy ha bármely kiindu-
lási adat megváltozna, akkor az eredmények automatikusan módosuljanak. A K2, K3, K4 cellák ki-
töltéséhez bátran használhatsz segédcellákat! 

Érdemes felvetni: azokban az években, amikor az egyik dinnyefajta „gyengélkedett”, vajon mi-
lyen termés volt a másikból? Ennek érdekében töltsd ki a táblázat M1:O3 tartományát is! 

 
Az itt szereplő kérdésekre az N oszlopban a görög-, míg az O oszlopban a sárgadinnyére vonat-

kozó képletekkel válaszolj! Megoldásod többet ér majd, ha nem használsz segédcellákat! Az összes 
értéket egész számként, a %-os értékeket egész %-ra kerekítve add meg! A kérdések pontosan: 

• Mennyi volt az átlagos termés a másik dinnyefajta átlagnál gyengébb éveiben? (kg/ha) 
• Hány %-kal volt ez több vagy kevesebb (előjelesen) az átlagoshoz viszonyítva? 

7. feladat: Értékesítés (21 pont) 
Az egyik dinnyetermelő cég értékesítési vezetőjének tudomására jut, hogy egy váratlan látvá-

nyosság miatt hétvégén Dinnyevárra több tízezer turista várható. Érdemes tehát az eddig beüteme-
zett szállításokon felül a tartaléko-
kat mozgósítani, és valamelyik, 
kellően érett dinnyetábla leszürete-
lésével megjelenni a dinnyevári 
forgatagban, hiszen az épp aktuális 
85 Ft/kg-os áron bármilyen meny-
nyiséget el lehet adni. 

A szóba jöhető dinnyetáblák adatait a dinnyetablak.xls fájlban találod. Ezek bármelyi-
ke mellett dönthetsz, de a technikai feltételek miatt egynél több táblát nem kezdhetsz meg, és a 
megkezdett táblát teljesen le kell szedni. 

A dinnye szedésével és szállításával külső cégeket bíznak meg, ennek költségeit is a munkala-
pon találod (az eladást saját dolgozóikkal oldják meg, ez a költség itt most külön nem jelentkezik). 
A szállításhoz a felsorolásban szereplő teherautók bármelyike rendelkezésre áll (de csak egy); a ki-
állási díjat csak egyszer kell csak kifizetni, az útdíjat viszont a visszaútra is felszámítják. A rakodási 
költség a fel- és a lepakolás (és mellesleg a biztosítás) díját is magába foglalja. 

Másold át a Dinnyevár nevű munkalapot a dinnye munkafüzetbe, és válaszold meg az 
alábbi kérdéseket (ld. egysegar.jpg): 

• Mennyi az elérhető legnagyobb nyereség? 
• Melyik táblát kell ehhez választani? 
• Hány tonnás teherautót kell ehhez rendelni? 

Természetesen minden számítást úgy kell elvégezned, hogy ha bármely kiin-
dulási adat megváltozna, akkor az eredmények automatikusan módosuljanak. 

Készíts egy szövegdobozt, és ebben válaszolj a következő kérdésekre: 
• Az eredeti feltételek mellett milyen egységáron kellene a dinnyét 

árulni, hogy pontosan 500 000 Ft-os nyereség keletkezzék? 
• Ugyancsak az eredeti feltételek mellett milyen egységár tartozik a 

pontosan 0 Ft-os nyereséghez, más szóval, milyen egységár alá nem 
szabad semmiféleképpen sem menniük, mert önmagában az értékesítésre is ráfizetnének 
(tehát ez a termelésbe eddigi befektetett összegen túl csak további veszteséget eredmé-
nyezne)? 



2008/2009 5/7 OKTV 2. forduló 

E két utóbbi, azaz a szövegdobozban megadott választól tehát nem várjuk el, hogy ha pl. az 
egyik fuvaros megváltoztatja a tarifáit, akkor minden érték automatikusan aktualizálódjék. Ezeket 
az értékeket a táblázatkezelő programod által ismert legnagyobb pontossággal (de legalább 10 
tizedesjegyre) kell feltüntetned! Írd bele röviden a szövegdobozba azt is, hogy milyen módon hatá-
roztad meg az egységárakat! Ne felejts el gondoskodni arról, hogy a táblázat továbbra is a 85 Ft/kg-
os egységárhoz tartozó, eredeti számításokat mutassa! 

Készíts egy olyan táblázatot a 60 és 100 közötti egész értékekhez, amely azt mutatja, hogy az 
egyes egységárakhoz milyen maximális elérhető nyereség tartozik (nyertabla.jpg)! Itt újra ér-
vényes az általános szabály: ha bármely kiindulási adat megváltozna, akkor a nyereségértékek is au-
tomatikusan módosuljanak. 

8. feladat: Adatbázis-kezelés (20 pont) 

A Dinnyetök Kft. többfajta dinnyét termeszt és értékesít évek óta. A termesztési és az eladási 
adatokról a cég pontos nyilvántartást vezet az alábbiak szerint: 
Fajtak (FajtaId, FajtaNeve, Szine, AtlTomeg) 
 FajtaId a dinnyefajta azonosítója (szöveg), ez a kulcs 
 FajtaNeve a dinnyefajta neve (szöveg) 
 Szine a fajta húsára jellemző szín (szöveg) 
 AtlTomeg a fajta átlagos tömege kg-ban (szám) 

Vevo (VevoId, VevoNeve, Iranyitoszam, Varos, Cim, Telefonszam) 
 VevoId a vevő azonosítója (szám), ez a kulcs 
  VevoNeve a vevő neve (szöveg) 
 Iranyitoszam a vevő irányítószáma (szám) 
 Varos a vevő városa (szöveg) 
 Cím a vevő címe, utca, házszám (szöveg) 
 Telefonszam a vevő telefonszáma 

Eladasok (Fajta, Vevo, Mennyiseg, EgysegAr, Datum) 
 Fajta a dinnyefajta azonosítója (szöveg)  
 Vevo a vevő azonosítója (szám) 
 Mennyiseg eladott mennyiség kg-ban (szám) 
 Egysegar Eladási ár Ft-ban, kg-onként (szám) 
 Dátum az eladás dátuma (dátum) 

Termesztes (Fajta, Ev, Hozam, Terulet) 
 Fajta a dinnyefajta azonosítója (szöveg), ez a kulcs 
 Ev év (szám), ez is kulcs 
 Hozam adott évi hozam tonna/hektár (szám) 
 Terulet adott fajta termesztési területe hektárban 
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• Készíts új adatbázist dinnye néven! A mellékelt szöveges állományokból (fajta.txt, vevo.txt, 

eladasok.txt, termesztes.txt) importáld be a fenti táblákat! Az állományok első sora 
tartalmazza a mezőneveket is. 

• Hozd létre az elsődleges kulcs beállításokat és a kapcsolatokat (idegen kulcs) a fenti 
információk alapján! Az idegen kulcsot (kapcsolatot) úgy állítsd be, hogy az adatbázis-kezelő 
őrizze meg a hivatkozási integritást! 

• Lekérdezés segítségével (1hevesi) add meg, vevő neve szerint növekvően, azon belül dátum 
szerint csökkenően rendezve, hogy a vidéki vevők (azaz nem budapesti) mikor vásároltak 
Hevesi dinnyét. Az eredményben csak a vevő neve és a vásárlás dátuma szerepeljen! 

• Lekérdezés segítségével (2leg5) add meg az adatbázisunkban lévő 5 legnagyobb mennyiségű 
vásárlás adatai közül a vásárlás mennyiségét (kg-ban), a vásárolt dinnye fajtáját, a vevő nevét, 
és a vásárlás évét! 

• Cégünk öntözési technikája jelentősen javult az utóbbi időben, ezért a kis méretű, 5kg vagy az 
alatti dinnyefajták átlagos tömege is megnövekedett, méréseink szerint 10%-kal. Lekérdezés 
(3novel10) segítségével növeld meg azon dinnyefajtákról tárolt átlagos tömegértékeket 10%-
kal, melyek átlagos tömege 5kg vagy az alatti.  

• Készíts lekérdezést 4nemtermel07 néven, mely megadja, hogy melyik dinnyefajtát nem 
termeltük 2007-ben! 

• Készíts lekérdezést 5legtobb néven, mely minden vevő esetén megmutatja, hogy melyik fajta 
dinnyéből vásárolta értékben kifejezve a legtöbbet! Az eredmény mezőinek a neve a vevő 
neve és a dinnyefajta neve legyen! Ügyelj arra, hogy minden vevő csak egyszer szerepeljen! 

9. feladat: Prezentáció – Érdekességek a görögdinnyéről (20 pont) 
A dinnyetermesztők egy kiállításon fognak megjelenni, a standjukon pedig szeretnének egy rö-

vid prezentációt vetíteni. Feladatod a prezentáció elkészítése a mellékelt minta alapján. Próbáld a 
mintán (dinnyeprezi.pdf) látottakat minél jobban lemásolni. (A Minta szövegeket hagyd fi-
gyelmen kívül!).  

• Minden dián egy sötétzöld körvonalú téglalap legyen látható, a dia jobb felső sarkában pedig 
a dinnye_keretes.jpg kép szerepeljen. A kép takarja a téglalapot. A téglalap és a kép 
azonos pozícióban helyezkedjen el minden dián. 

• A szövegek minden dián Arial, vagy más, talpnélküli betűtípussal szerepeljenek. A diacímek 
középre igazítva, piros színnel és árnyékolt betűtípussal jelenjenek meg. 

• A 2. dián a felsoroláslistában szereplő szöveg sorkizárt igazítású. 
•  A 3. dián a gorogdinnye.jpg kép hátterét átlátszóvá kell tenni. Úgy kell elhelyezni, 

hogy kismértékben takarja a zöld téglalap jobb oldalát. A képek a mellékelt mintán látható 
módon takarják egymást. 
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• A 4. dián két kép és képaláírás látható. Ezek közül csak a Dinnyeszobrászat szöveg és 
kép legyen látható a dia megjelenésekor, a másik kép és képaláírás 5 másodperces 
késleltetéssel automatikusan jelenjen meg a képernyőn tetszőleges effektus felhasználásával. 

• Az 5. dián a két kép és képaláírás közül csak a Kocka alakú dinnyék szöveg és a 
kockadinnye.jpg kép legyen látható, a Sárga húsú görögdinnye szöveg és kép 5 
másodperces késleltetéssel automatikusan jelenjen meg a képernyőn tetszőleges effektus 
felhasználásával. 

• A 6. dián a két kép és képaláírás közül csak a Sárga húsú görögdinnye szöveg és a 
dinnye_sargahusu.jpg kép legyen látható, a Dinnye mintázatú autó és kép 5 
másodperces késleltetéssel automatikusan jelenjen meg a képernyőn tetszőleges effektus 
felhasználásával. 

• Azon képek és képaláírások, amelyek több dián is szerepelnek, azonos pozíción jelenjenek 
meg mindegyik dián. 

• A prezentációnak automatikusan (végtelenített lejátszásban) kell működnie, teljes képernyős 
üzemmódban. 

• A diák váltása között 10 másodperc telik el, kivétel ez alól a 6. dia, ahol 15 másodperc van 
beállítva. 

• Plusz pontot kapsz, ha a diák tulajdonságait Diaminta segítségével állítod be.  

Elérhető összpontszám: 150 pont + 50 pont az 1. fordulóból 


