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A 2009/2010 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 
második fordulójának megoldása 

 
I. (alkalmazói) kategória 

 
 
 

Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes értékelés érdekében szigorú-
an 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 útmuta-
tótól eltérő megoldások is lehetnek jók.) A file-név kiegészítők szoftverfüggőek lehetnek, az adott 
szoftverben alapértelmezettet kell használni! Az osztott pontszámoknál a szövegben levő pontos-
vessző az elválasztó jel. 
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: Afrika (35 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintán látható (afrika.doc), Afrikáról szóló 8 oldalas dokumentu-

mot! A mintán nem látható feladatrészek a következők: 
A nyersanyagban szereplő képek között van egy hibás kép, amit javítani kell.  

Értékelés:  
A. A mintának megfelelő, 8 oldalas dokumentum 2 pont 
B. A főcím jó (méret, igazítás, térköz, vastagítás) 1 pont 
C. Az alcímek jók (méret, szín, vastag, háttérszín, térköz) 1 pont 
D. Az al-alcímek jók (méret, szín, vastag, háttérszín, térköz) 1 pont 
E. A bekezdések jók (sorkizárt, térköz, behúzás); van elválasztás 1+1 pont 
F. az első lap 2 képe jó méretű és jó helyen van; a gyarmatok színkódolása jó  1+1 pont 
G. Az 1. oldal tetején és a 4. oldal alján jó a nagy számokban a ritkítva szedés 1 pont 
H. Jó a 2. oldal felsorolása (felsorolásjel, térköz) 1 pont 
I. Jó a felfedező utak elrendezése (pl. függő behúzással) 1 pont 
J. Jó a 3. oldali táblázat; jó szegély és háttérszín; jó bekezdésformázás (térköz, igazítás) 1+1+1 pont 
K A 4. oldalon jó a kép és a képaláírás elhelyezése 1 pont 
L. A 4. és az 5. oldalon jók a felsorolások (felsorolásjel, behúzás, térköz) 1 pont 
M. A km2-ben a 2-es mindenhol kitevőnek látszik (4. és 5. oldal) 1 pont 
N. Az 5. oldalon jó a képek elhelyezése és a képaláírások elhelyezése 1 pont 
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O. Az 5-7. oldalon jó a többszintű felsorolás (felsorolásjel, behúzás, térköz); jó a felsoroláson belüli 
normál bekezdések elhelyezése 1+1 pont 

P. A 7. oldalon jó helyen van Afrika képe; a mintának megfelelően van kijavítva; jó a hozzá tartozó 
jelmagyarázat 1+3+1 pont 

Q. A 7. oldalon jó az országokat elválasztó jel 1 pont 
R. A 8. oldalon jó helyen van nagy Afrika kép és kis Afrika kép; az egyenlítő egy része le van ta-

karva; a nagy képen szerepelnek a szövegek; nem lógnak ki sehol sem az óceánba; jobbra lefelé 
tolódnak el jó térközzel 1+1+2+1+1+2 pont 

2. feladat: Szimuláció (20 pont) 
Afrika a ragadozók és zsákmányaik világa. Készítsd el a zsákmányszerzés szimulációjáról szóló 

dokumentumot (zsákmány.doc) a mellékelt mintának megfelelően! A mintán nem látható fel-
adatrészek a következők: 

Az utolsó oldali diagramot neked kell előállítanod. Az első oldali ábrán a kék téglalapok helyére 
be kell írnod a képen látható ragadozók és zsákmányok számát! 
Értékelés: 
A. Jó az oldalszegély; a lapszámozás és az élőfej 1+1 pont 
B. Jók a címek (méret, igazítás, térköz, vastagítás) 1 pont 
C. Jók a normál bekezdések (sorkizárt, térköz, behúzás); van elválasztás 1+1 pont 
D. Jók a programszövegek (tagolás, betűtípus, térköz); jó az alapszavak vastagítása 1+1 pont 
E. Jó az első oldalon a zsákmányszerzés ábra (szegélyek, méretek); jó az állatok betűjele elhelyezé-

se; jó a darabszám (7 és 27) 1+1+1 pont 
F. Jó formájú az 1-2. oldalon a feltételek felsorolása (behúzás, igazítás, térköz) 1 pont 
G. Jó a második oldali felsorolás (felsorolásjel; térköz, behúzás) 1 pont 
H. Jók a 3. oldali képletek 2 pont 
I. Van Zsákmány-ragadozó diagram; a két diagram egymása másolva; mindkettő léptéke látszik; a 

diagram a mintának megfelelő 1+2+1+2 pont 

3. feladat: Külkereskedelem egyes afrikai államokkal (55 pont) 
Az AFRIMPEX, egy frissen létrehozott külkereskedelmi vállalkozás, most alakítja ki kapcsola-

tait 12 afrikai ország cégeivel. A cég két felsővezetője és hat középvezetője mellett 54 ügyintézőt 
alkalmaz a külkereskedelmi kapcsolatok ápolására; az ügyintézők mindegyike szakosodott a 12 or-
szág valamelyikére.  

A kezdeti időszakban a kinti kollégákkal rengeteg egyeztetési feladat van, ezért a kommuniká-
ciót leginkább a telefonos kapcsolatra építik. Egy-egy beszélgetés időtartama nem érheti el az 1 
órát; ha ez mégis megtörténne, a központ automatikusan bont. A telefonköltség minden beszélgetés 
esetén a kapcsolási díj és a minden megkezdett perc után számított percdíj összegeként adódik 
(mindkettő függ a célországtól; ezeket az adatok.txt állományban találod meg). Az afrikai 
partnerek a kezdeti időszakban éjjel-nappal fogadják a hívást, de a hosszú távú cél az, hogy a ma-
gyar kollégák törekedjenek az ottani munkaidőben, helyi idő szerint 9-17 óra között hívni a külföldi 
partnereket. A helyi idő kiszámításához szintén az adatok.txt fájlban találsz segítséget, Ma-
rokkó -1 óra például azt jelenti, hogy amikor Budapesten éppen dél van, akkor Marokkóban még 
csak délelőtt 11 óra. 
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Minden munkatársnak külön mellékállomás áll rendelkezésére, ezek kiosztását (a cég „telefon-
könyvét”) is az adatok.txt tartalmazza, és ugyanitt találod a cég első, 2009. június 8-ával 
kezdődő hetének híváslistáját is, a következő adatokkal: 

• a hívó mellékállomásának száma, 
• a hívott ország, 
• a hívás kezdete magyar idő szerint, 
• a hívás vége magyar idő szerint. 

A. Hozd létre az adatok.txt alapján az AFRIMPEX munkafüzetet, benne a Hívások 
munkalapot az alábbi mintának megfelelően! A minta szerint tördelj, az 1. sorban a félkövér tartal-
mak mindenütt a cella közepére kerüljenek, és érd el, hogy ez a sor a táblázat gördítése közben is 
látható legyen! 

 
B. Ugyanezen munkalapon a P:X oszlopokat is töltsd ki az alábbiaknak megfelelően! A minta sze-
rint tördelj, az 1. sorban a félkövér tartalmak mindenütt a cella közepére kerüljenek, és érd el, hogy 
ez a sor a táblázat gördítése közben is látható legyen! A cellák formátumát is a minta szerint állítsd 
be! 

 
C. Hozd létre, ugyancsak az adatok.txt alapján az AFRIMPEX munkafüzetben a Tele-
fonkönyv munkalapot az alábbi mintának megfelelően! A minta szerint tördelj, az 1. sorban a 
félkövér tartalmak mindenütt a cella közepére kerüljenek, és érd el, hogy ez a sor a táblázat gördíté-
se közben is látható legyen! 
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D. A Telefonkönyv munkalap D2 cellájába írj olyan képletet, amelyet D63-ig másolva, min-
den ügyintéző esetén megadja az ügyintézőhöz tartozó ország nevét, a vezetők esetén pedig a cellát 
üresen hagyja! 
E. A Hívások munkalap E oszlopát töltsd ki (egyetlen) olyan képlettel, amely minden hívásra 
megadja annak időtartamát „óra:perc:másodperc” formátumban, a percet és a másodpercet két-két 
jegyre (pl. 0:03:05, az óra értéke a feltételek értelmében szükségképpen 0)! 
F. A Hívások munkalap F oszlopát töltsd ki (egyetlen) olyan képlettel, amely minden hívásra 
megadja a munkatárs nevét és beosztását, középvezetők esetén a szakterületet is, pl. „Mester Zsuzsa 
középvezető – Előkészítés” vagy „Pap Zsófia ügyintéző” formában! Megoldásod értékesebb, ha 
nem használsz segédcellákat! 
G. A Hívások munkalap G oszlopába írj (egyetlen) olyan képletet, amely a kapcsolási díj, a 
percdíj és a megkezdett percek száma alapján minden hívásra megadja a hívás költségét! Megoldá-
sod értékesebb, ha nem használsz segédcel-
lákat! 
H. A Hívások munkalapon, a G és a P 
oszlop közötti részen készítsd el az „Ügyin-
tézők száma országonként” című tortadiag-
ramot! Az ehhez szükséges számításhoz 
használd az U oszlopot! A diagramon min-
den „tortaszelet” mellett szerepeljen az or-
szág neve és a hozzá tartozó ügyintézők 
száma! Állítsd be úgy a diagramot, hogy a 
legnagyobb tortaszelet éppen felénk nézzen, 
mint az ábrán! Ezt a szeletet az alapértelme-
zett helyett a hozzá tartozó ország zászlajá-
val színezd ki (megtalálod a források között)! 
I. A Telefonkönyv munkalap E oszlopát töltsd ki (egyetlen) olyan képlettel, amely minden dol-
gozóhoz megadja az általa bonyolított összes hívás számát! 
J. A Telefonkönyv munkalap F oszlopát töltsd ki (egyetlen) olyan képlettel, amely minden dol-
gozóhoz megadja az általa bonyolított összes hívás együttes időtartamát! 
K. A Telefonkönyv munkalap G oszlopát töltsd ki (egyetlen) olyan képlettel, amely minden 
dolgozóhoz megadja az általa bonyolított összes hívás együttes költségét! 
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L. A Hívások munkalap kiegészítéséhez szükségünk lesz a Magyarwiki.htm oldalról né-
hány adatra. Hozd létre a minta szerint az AFRIMPEX munkafüzetben a Magyar_wiki mun-
kalapot! Csak az „Ország (magyar név)”, a 
„Terület (km2)" és a „GDP/PPP (USD/fő) 
2005” mezőkre van szükség. Elegendő az 
első blokk elkészítése (53 állam), mert ez a 
számunkra szükséges országok adatait mind 
tartalmazza. A minta szerint tördelj, az 1. 
sorban a félkövér tartalmak mindenütt a cel-
la közepére kerüljenek, és érd el, hogy ez a 
sor a táblázat gördítése közben is látható le-
gyen! A cellák formátumát is a minta szerint 
állítsd be! 
M. Az egyes országok lakosságát a frissebb, 2009-
es adatokat tartalmazó Angolwiki.htm oldal-
ról keressük ki. Hozd létre a minta szerint az An-
gol_wiki munkalapot!1 Összesen 61 állam lesz, 
és ezeknél is csak az „Ország (angol név)” és a 
„Népesség (fő) 2009” mezőkre van szükség. A min-
ta szerint tördelj, érd el, hogy ez a sor a táblázat 
gördítése közben is látható legyen! A cellák formá-
tumát is a minta szerint állítsd be! 

N. A Hívások munkalap V, W és X oszlopait töltsd ki oszloponként egy-egy másolható képlet 
segítségével, hogy V2:X13-ban rendre a „Terület (km2)", a „Népesség (fő) 2009” és a „GDP/PPP 
(USD/fő) 2005” értékeket jelenítik meg az előzőekben létrehozott Magyar_wiki és An-
gol_wiki munkalapról!  
O. A Hívások munkalap értékeiből vagy a híváslistából azonnal látható, hogy a cég munkatársai 
az első héten sokkal inkább törődtek a saját kényelmükkel, mint az afrikai partnerek kérésével: leg-
inkább az itthoni munkaidőhöz igazították a hívások időpontját. Mivel ez hosszú távon nem műkö-
dik, irányítsd rá erre a dolgozók figyelmét azzal, hogy az A:G oszlopokban található adatokat so-
ronként kiszínezed, a következő módon: 

a) ha egy beszélgetés az afrikai helyi idő szerint még 9 óra előtt kezdődött, de pontban 9-kor 
vagy azután ért véget, akkor annak minden adata dőlt, zöld karakterekkel jelenjen meg, 

b) ha egy beszélgetés az afrikai helyi idő szerint még pontban 17 órakor vagy azelőtt kezdődött, 
de 17 óra után ért véget, akkor annak minden adata dőlt, kék karakterekkel jelenjen meg, 

c) ha egy beszélgetés az afrikai helyi idő szerint teljes egészében a 9:00:00–17:00:00 (zárt) idő-
tartományon kívül esik, akkor annak minden adata félkövér, piros karakterekkel jelenjen meg, 

d) végezetül: ha egy beszélgetés az afrikai helyi idő szerint teljes egészében a 9:00:00–17:00:00 
(zárt) időtartományon belül van, akkor annak maradjon meg az eredeti (automatikus) színezé-
se! 

                                                 
1 . Hagyd el a számunkra értéktelen kékesszürke hátterű összegző sorokat (ide értve a „Spanish and Portuguese 

territories in Northern Africa” sort is)! Hagyd figyelmen kívül azt is, hogy néhány régebbi adat még van a táblázatban; 
ezek úgyis számunkra most közömbös országokhoz tartoznak! 
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P. A Telefonkönyv munkalap J1:L2 tartományát lásd el a KERESÉS névvel, hogy bárhonnan 
könnyedén ide tudj ugrani! Ebben a tartományban valósítsd meg a telefonmellékek és a név szerinti 
keresést! Ez részletesen azt jelenti, hogy a J1 cellába írd a „Keresés telefonszámra vagy névkezdet-
re:” szöveget, a K1, K2, L1, L2 cellákat pedig olyan képletekkel töltsd ki, hogy a következő esetek 
mindegyikében helyesen működjenek: 
a) a J2-be egy létező telefonszámot írunk: 
o K1 tartalma: „Ezen a melléken hívható dolgozó:” 
o K2 tartalma: A melléken hívható 

dolgozó neve 
o L1 tartalma: üres 
o L2 tartalma: üres 

b) a J2-be egy nem létező telefonszámot írunk: 
o K1 tartalma: „Ezen a melléken hívható dolgozó:” 
o K2 tartalma: „Nincs ilyen mel-

lék!” 
o L1 tartalma: üres 
o L2 tartalma: üres 

c) a J2-be egy létező munkatárs nevének kezdetét írjuk, és a névrészlet már egyértelműen meghatá-
rozza a munkatársat: 
o K1 tartalma: „A keresett dolgozó neve:” 
o K2 tartalma: A keresett dolgozó neve 
o L1 tartalma: „A keresett dolgozó 

telefonszáma:” 
o L2 tartalma: A keresett dolgozó 

telefonszáma 
d) a J2-be több létező munkatárs nevének közös kezdetét írjuk, ezért a névrészlet még nem határoz-

za meg egyértelműen a munkatársat: 
o K1 tartalma: „Ezen a melléken 

hívható dolgozó:” 
o K2 tartalma: „Folytasd a beírást, 

mert még nem egyértelmű!” 
o L1 tartalma: üres 
o L2 tartalma: üres 

e) a J2-be olyan névkezdetet írunk, amelyhez egyetlen létező munkatárs neve sem illeszkedik: 
o K1 tartalma: „Ezen a melléken hívható dolgozó:” 
o K2 tartalma: „Nincs ilyen dolgo-

zó!” 
o L1 tartalma: üres 
o L2 tartalma: üres 
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Értékelés: 
A. Van AFRIMPEX munkafüzet, benne a Hívások munkalap, 

azon A2:B1119-ben a megfelelő adatok; 
a dátum és az idő a C és a D oszlopban együtt van; 
1. sor, félkövér, tördelés jó, igazítás közép/közép A-B-C-L-M rész közül legalább 4-ben jó; 
ablaktábla rögzítve A-B-C-L-M közül legalább 4-ben jó 1+1+1+1 pont 

B. A Hívások munkalapon P1:S13-ban adatok jók; 
„óra”- és pénznem formátum mindenütt jó 
(1. sor és ablaktábla – ld. A. rész!) 1+1 pont 

C. Van Telefonkönyv munkalap, A2:A63 és C2:C63 jó; 
B2:B63 mindenütt jó 
(1. sor és ablaktábla – ld. A. rész!) 1+1 pont 

D. A Telefonkönyv munkalapon D-ben a képlet minden ügyintézőre rendben; 
vezetőkre üres cellát ad 1+1 pont 

E. A Hívások munkalapon az E oszlopban mindenütt jó eredményt ad 
(pl. E155-ben is!) 1 pont 

F. A Hívások munkalapon F-ben egy cellában a képlet jó nevet és beosztást ad; 
az F oszlopban a képlet mindenütt jó nevet és beosztást ad; 
az F oszlopban értékelhető eredmény van, és sehol nem használ segédcellát 1+1+1 pont 

G. A Hívások munkalapon G-ben egy cellában a képlet jó alapdíjat és percdíjat használ; 
ebben a cellában a képlet az időt helyesen felfelé kerekíti; 
ebben a cellában a képlet jó költséget ad; 
a G oszlopban a képlet mindenütt jó költséget ad; 
a G oszlopban értékelhető eredmény van, és nem használ segédcellát 1+1+1+1+1 pont 

H. A Hívások munkalapon a számítás az U oszlopban jó, 
tortadiagram a megadott helyen van, címe jó; 
adatsora jó; 
országnév + érték jó; 
forgatása jó (Egyiptom felénk néz); 
mintázat a zászlóval rendben 1+1+1+1+1 pont 

I. A Telefonkönyv munkalapon a képlet az E oszlopban mindenütt jó eredményt ad 1 pont 
J. A Telefonkönyv munkalapon F-ben egy cellában a képlet jó eredményt ad 

(ld. még a K. részt is!) 1 pont 
K. A Telefonkönyv munkalapon G-ben egy cellában a képlet jó eredményt ad; 

az F és a G oszlopban mindenütt jó eredményt ad 1+1 pont 
L. A Magyar_wiki munkalap megvan, országnevek jók; 

numerikus adatok és formátumok jók 
(1. sor és ablaktábla – ld. A. rész!) 1+1 pont 

M. Az Angol_wiki munkalap megvan, országnevek jók; 
numerikus adatok és formátumok jók 
(1. sor és ablaktábla – ld. A. rész!) 1+1 pont 

N. A Hívások munkalap V és X oszlopának egy-egy cellája jó képletet tartalmaz; 
a V és az X oszlop minden cellája jó képletet tartalmaz; 
a W oszlop egy cellája jó képletet tartalmaz; 
a W oszlop minden cellája jó képletet tartalmaz 1+1+1+1 pont 
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O. A Hívások munkalapon egyetlen mező (pl. B2) feltételes formázásánál 
a „korábban kezd, de belenyúlik” (a) esetre jó feltételt ad; 
az „időben kezd, de kicsúszik” (b) esetre a 17 óra előtti és a 17:00:00-ás kezdésre is  
jó feltételt ad; 
a „17 óra után kezd és 9 óra előtt befejezi” (c) esetre jó feltételt ad; 
helyi idő korrekció rendben; 
a teljes tartományra helyesen kiterjeszti; 
formátum is mindenütt rendben 1+1+1+1+1+1 pont 

P. A tartomány a KERESÉS nevet viseli; 
a.) és b.) közül egyik működik; 
mindkettő működik; 
c.) eset általában működik; 
c.) eset mindenkire működik (Arany Attila és Virt Kornél esetében is); 
d.) eset működik; 
e.) eset működik; 
c.), d.) és e.) mindegyike működik; 
a keresés mindkét funkciója jó (számra és szövegre is működik); 
L1 és L2 csak akkor nem üres, amikor szükséges 1+1+1+2+1+2+1+2+1+1 pont 

Megoldások: 
D. pl. D2=HA(B2="ügyintéző";FKERES(C2;Hívások!$A$2:$B$1119;2;HAMIS);"") 
E. pl. E2=D2-C2, külön dátum és idő oszlop esetén korrekció kell, ld. pl. E155-ben 
F. pl. F2=INDEX(Telefonkönyv!$A$2:$A$63;HOL.VAN(A2;Telefonkönyv!$C$2:$C$63;0))&" 

"&INDEX(Telefonkönyv!$B$2:$B$63;HOL.VAN(A2;Telefonkönyv!$C$2:$C$63;0)) 
G. pl. G2=FKERES(B2;$P$2:$S$13;3)+ 

FKERES(B2;$P$2:$S$13;4)*(PERC(E2)+HA(MPERC(E2)=0;0;1)) 
H. pl. U2=DARABTELI(Telefonkönyv!$D$2:$D$63;P2) 
I. pl. E2=DARABTELI(Hívások!$A$2:$A$1119;C2) 
J. pl. F2=SZUMHA(Hívások!$A$2:$A$1119;C2;Hívások!$E$2:$E$1119) 
K. pl. G2=SZUMHA(Hívások!$A$2:$A$1119;C2;Hívások!$G$2:$G$1119) 
N. pl. V2=FKERES(P2;'Magyar wiki'!$A$2:$C$54;2;HAMIS) 

pl. W2=FKERES(T2;'Angol wiki'!$A$2:$B$62;2;HAMIS) 
pl. X2=FKERES(P2;'Magyar wiki'!$A$2:$C$54;3;HAMIS) 

O. pl. a2-ben a feltételes formázás 1. képlete: 
=ÉS(ÓRA($C2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2)<9;ÓRA($D2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2)>
=9), a hozzá tartozó formátum: dőlt, zöld 
2. képlete: 
=ÉS(VAGY(ÓRA($C2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2)<17;ÉS(ÓRA($C2)+FKERES($B2;$P$
2:$Q$13;2)=17;PERC($C2)=0;MPERC($C2)=0));ÓRA($D2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2)>
=17), a hozzá tartozó formátum: dőlt, kék 
3. képlete: 
=VAGY(ÓRA($D2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2)<9;ÓRA($C2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13
;2)>17), a hozzá tartozó formátum: félkövér, piros 
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P. pl. I1=”Név” 
pl. I2=J2 
pl. J1=”Keresés telefonszámra vagy névkezdetre:” 
J2 beviteli mező 
pl. K1=HA(SZÁM(I2);"Ezen a melléken hívható dolgozó:";"A keresett dolgozó neve:") 
pl. K2=HA(SZÁM(I2);HA(DARABTELI(C2:C63;I2)>0;INDEX(A2:A63;HOL.VAN 
(I2;C2:C62;0));"Nincs ilyen mellék!");HA(AB.DARAB2(A1:A63;1;I1:I2)>0; 
HA(AB.DARAB2(A1:A63;1;I1:I2)<2;HA(BAL(A2;HOSSZ(I2))=I2;A2;INDEX(A2:A63; 
HOL.VAN(I2;A2:A63)+1));"Folytasd a beírást, mert még nem egyértelmű!");"Nincs ilyen dol-
gozó!")) 
pl. L1=HA(VAGY(SZÁM(J2);DARABTELI(A2:A63;K2)=0);"";"A keresett dolgozó telefon-
száma:") 
pl. L2=HA(VAGY(SZÁM(J2);DARABTELI(A2:A63;K2)=0);"";FKERES(K2;A2:C63;3)) 

4. feladat: Teleki Sámuel Travel - Adatbázis feladatsor (20 pont) 

Utazási irodánk, a Teleki Sámuel Travel immáron 3 éve szervez utazásokat Afrikába. Adatbázi-
sunkban (afrika.mdb) korábbi útjaink adatait tároljuk, az alábbi szerkezetben: 

 
tOrszagok tábla – Afrika országainak főbb adatai: 
Kód szám – Az ország hárombetűs azonosító kódja 
Név szöveg – Az ország neve magyarul 
Terület szám – Az ország mérete négyzetkilométerben 
Lakosságszám szám – Ország lakossága (fő) 
Népsűrűség szám – fő/km2 
GDP pénznem – GDP/fő (USD) 
Főváros szöveg – Főváros neve magyarul 

tUtak tábla: 
Azonosító szöveg 
Célország szöveg 
Időpont dátum – Indulás ideje 
Időtartam szám  – Az utazás időtartama (nap) 
Teljes ár pénznem 
Akciós ár pénznem  
Akciós logikai  – Mutatja, hogy akciós-e az út? 
Szabad helyek szám  – Szabad helyek száma 

tEladasok tábla: 
Azonosító szám 
ÚtAzon szöveg 
Vevő neve szöveg 
Eladás ideje dátum 
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Akciósan vásárolt_e logikai – A vevő akciós áron vásárolta-e az 
utat? Ha az út akciósan van meghirdetve, az nem feltétlenül je-
lenti azt, hogy a vevő akciósan is vásárolta az utat! 

tKovetsegek tábla: 
Ország szöveg 
Cím szöveg 
Telefon szöveg 
Nagykövet szöveg 
E-mail szöveg 

A. A mellékelt AFRIKA.MDB állományba importáld a tKovetsegek táblát a kovetsegek.xls állo-
mányból. Ha nem tudod importálni, akkor is hozz létre egy, a fentiekben leírt szerkezetű táblát! 
B. Hozd létre az elsődleges kulcs beállításokat és a kapcsolatot (idegen kulcs) a fenti információk 
alapján! Az idegen kulcsot (kapcsolatot) úgy állítsd be, hogy az adatbázis-kezelő őrizze meg a hi-
vatkozási integritást! 
C. Lekérdezés segítségével listázd ki, hogy kik vásároltak olyan utat Egyiptomba, amelyik 2009-
ben márciusban vagy augusztusban indul. A lekérdezést ’A’ néven mentsd el! A lekérdezés listázza 
ki az utas nevét, az utazás hónapját. Minden utast sort csak egyszer írj ki! 
D. Írj egy lekérdezést ’B’ néven, amely kilistázza lakosságszám szerint csökkenő sorrendben, hogy 
az egyes országokba hány legalább 7 napos utat szervezett az irodánk. A lekérdezés kimenete két 
mezőt tartalmazzon, az ország nevét és az utak számát. 
E. Lekérdezés segítségével hozz létre egy táblát ’tVevo’ néven. A tábla három mezőt tartalmazzon 
a vevők nevét (’Vevő neve’ néven), vásárlásaik számát (’Vásárlások’ néven) és egy ’Kedvezmény’ 
nevű mezőt, melynek értéke igaz, ha a vevő részére cégünk már legalább három utazást értékesített! 
A lekérdezést neve ’C’ legyen. Gondoskodj arról, hogy a kedvezmény mező típusa logikai 
(igen/nem) legyen! Segítségül: a feladatot érdemes több lekérdezéssel megvalósítani, használhatsz 
táblakészítő és hozzáfűző egyaránt! (A lekérdezések elnevezése legyen C, C_segéd vagy C1, C2, 
stb…) 
F. Készíts egy lekérdezést ’D’ néven, amely kilistázza az akciós utat vásárolt vevők megtakarításai-
nak összértékét (az mennyit spóroltak azzal, hogy nem teljes áron vették az utakat). Csak a 3 leg-
több összegű megtakarítást elért cég nevét és a megtakarítás összegét írd ki! Utóbbi mező neve le-
gyen: ’Megtakarítás’. 
G. Lekérdezés segítségével állítsd akciósra azokat utakat, amelyekre még több, mint 5 szabad hely 
van. Az akciós ár az eredeti ár 85%-a legyen. A lekérdezést ’E’ néven mentsd el. 
H. Készíts egy kezdőűrlapot ’KEZDŐ’ néven, - mely az adatbázis megnyitásakor automatikusan el-
indul - amelyen megtekinthetőek a utak adatai az alábbiaknak megfelelően: Az űrlap jelenítse meg 
a célország nevét, az utazás időpontját, időtartamát, a szabad helyek és az eladott utazások számát! 
Az ország neve legördülő listából legyen módosítható. Az űrlapon helyezz el egy gombot, melynek 
segítségével az űrlap bezárható.  
Értékelés: 
A. tKovetsegek tábla sikeres importálása (létrehozása, feltöltése) 1 pont 
B. Idegen kulcsok (kapcsolatok) helyes beállítása 1 pont 
C. ’A’ lekérdezés:  3 pont 
 Minden sort csak egyszer ír ki (DISTINCT, egyedi érték) 1 pont 
 Csak a hónap sorszámát (vagy nevét) írja ki 1 pont 
 Jó feltételek: az Időtartam mező a megadott intervallumba esik és csak az egyiptomi utakat lis-

tázza ki. 1 pont 
 



OKTV 2009/2010 11. oldal 2. forduló 

Hibalehetőség:  

Ha a hónapra vonatkozó feltételt abban az oszlopban adja meg, ahol a hónap sorszámát szűri le (ek-
kor vagy hibás értékek is megjelennek, vagy nem kap eredményt). Ez esetben ez a részpontszám 
nem jár.  

Ha Egyiptomot, mint feltételt nem névvel, hanem kóddal adja meg. Ekkor szintén nem jár pont erre 
a részfeladatra. 
D. ’B’ lekérdezés:  3 pont 
 Jó feltétel (legalább 7 napos utak) 1 pont 
 Országonként csoportosítva írja ki az utak számát 1 pont 
 Lakosságszám szerint csökkenően rendez és a mező nem látszik 1 pont 
E. ’C’ lekérdezés:  4 pont 
 tVevo táblát létrehozta táblakészítő lekérdezés segítségével a megfelelő mezőkkel  1 pont 
 A kedvezmény mező típusa logikai (IGEN/NEM) 1 pont 
 Jól töltötte fel a kedvezmény mező értékét (jó megoldás például, ha előbb egy táblakészítő le-

kérdezéssel létrehozza a tVevo táblát azzal az esettel, amikor valakinek már legalább 3 utat ér-
tékesítettünk, majd egy hozzáfűző lekérdezéssel a másik esetet is beilleszti.)   2 pont 

F. ’D’ lekérdezés: 3 pont 
 Megtakarítást jól számolta ki 1 pont 
 A legtöbb 3 megtakarítást elért céget listázta ki 1 pont 
 Jó a mezőnév: Megtakarítás 1 pont 
G. ’E’ lekérdezés:  2 pont 
 Frissítő lekérdezés 1 pont 
 Jó a módosítás és a feltétel 1 pont 
H. Űrlap: 3 pont 
 Jó mezőket ír ki, az országnév legördülő listából módosítható 1 pont 
 Bezár gomb 1 pont 
 Kezdőűrlap 1 pont 

5. feladat: Afrika – A fekete kontinens (20 pont) 
Feladatod egy Afrikáról szóló rövid prezentáció készítése a mellékelt minta alapján. Próbáld a 

mintán látottakat minél jobban lemásolni! (Az elhelyezett „Minta” szövegeket hagyd figyelmen kí-
vül!).  

Ügyelj a következőkre: 

• Minden dia háttere fekete színű legyen, a szövegek fehér, szürke, illetve narancs színnel 
szerepeljenek (lásd a mintát)! 

• A második, a harmadik és a negyedik dián a fejléc (arcfestes.jpg kép), és a kép 
alatt elhelyezett fehér vízszintes vonal ugyanabban a pozícióban legyen elhelyezve! 

• A szövegek minden dián Arial, vagy más, talpnélküli betűtípussal szerepeljenek! 

• A prezentációnak automatikusan (végtelenített lejátszásban) kell működnie, teljes képer-
nyős üzemmódban! 
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Címdia 
• A címdián az arcfestes.jpg kép jobbra igazítva szerepeljen, mellette balról az „Af-

rika” szöveg fehér, „ A fekete kontinens” szürke színű legyen! 
• Az arcfestes.jpg kép tetejére és aljára egy-egy vízszintes fehér vonal legyen il-

lesztve! 
• A tájképeket tartalmazó fotókat (tajkep_ff1, …, tajkep_ff5) a mintán sze-

replő elrendezésben kell elhelyezni! A képek egymás után jelenjenek meg egy tetszőle-
ges effektus használatával, anélkül, hogy kattintanunk kellene az egérrel! 

o Először az első sorban elhelyezett 3 kép jelenjen meg egymás után, ezeket az al-
só két kép kövesse egymás után! 

• A címdia megjelenése után 15 másodperccel automatikusan a második dia (Afrika – a 
legek földrésze) jelenjen meg! 

2. dia: Afrika – a legek földrésze 
• A szöveg felsoroláslistában helyezkedik el. Némelyik listaelemnek beágyazott listaele-

me is van. 
• A legszegényebb, leggyorsabb, legmagasabb stb. szavakat sárga színnel kell kiemelni! 
• A dia megjelenése után 10 másodperccel a 3. dia jelenjen meg! 

3. dia: Afrika országai 
• A szöveg sorkizárt igazítású. 
• A dia megjelenése után 10 másodperccel a 4. dia jelenjen meg! 

4. dia: Kvíz 
• A „Szerinted mi fenyegeti napjainkban a Kilimandzsárót?” kérdés sárga színnel szere-

peljen! 
• A válaszok betűvel jelölt (A., B., C., D.) sorszámozott listában szerepeljenek! 
• A dia jobb oldalán a visszaszamlalas_animacio.gif animációt kell elhelyez-

ni, amelyen azt látjuk, hogy 10-től egy másodperces késleltetéssel jelennek meg a szá-
mok, egészen 1-ig! Ezzel jelezzük, hogy a prezentáció megtekintőjének 10 másodperce 
van arra, hogy kigondolja, hogy melyik a helyes válasz a kérdésre. 

• A dia megjelenésétől számított 10 másodperc múlva a visszaszamlalas_ 
animacio.gif képnek el kell tűnnie, majd meg kell jelennie (tetszőleges effektus 
használatával) az „Ez a helyes válasz!” szöveget tartalmazó szövegdoboznak a Hóolva-
dás szöveg mellett! Ez a szöveg a dia megjelenésekor természetesen ne látszódjon! A 
szövegdoboz zöld hátterű, fehérrel szerepeljen benne a szöveg! 

• A szövegdoboz megjelenése után 2 másodperccel jelenjen meg a „További  érdekes kér-
déseket találsz a http://kvizpart.hu/kviz/  weboldalon.” szöveg! 

• A dia megjelenése után 15 másodperccel a címdia jelenjen meg! 
Értékelés: 

Címdia 
A. Szerepel minden szöveg és kép, a dia elrendezése a mintának megfelelő (az arcfestes.jpg kép 

jobbra igazítva szerepel, mellette balról az Afrika és  „ A fekete kontinens” szöveg). 1 pont 
B. Az arcfestes.jpg kép tetejére és aljára egy-egy vízszintes fehér vonal van illesztve. 1 pont 
C. A tájképeket tartalmazó fotók (tajkep_ff1, …, tajkep_ff5) a mintán szereplő elrendezéssel és ta-

karással vannak elhelyezve. (A képek esetleges sorrendbeli eltérése miatt ne vonjunk le pontot.) 
  1 pont 
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D. A képek egymás után jelennek meg egy tetszőleges effektus használatával, anélkül, hogy kattin-
tanunk kellene az egérrel.  1 pont 

E. Először az első sorban elhelyezett 3 kép jelenik meg egymás után, ezeket az alsó két kép követi 
egymás után. 1 pont 

2. dia: Afrika – a legek földrésze 
F. Szerepel minden szöveg, a dia elrendezése a mintának megfelelő. 1 pont 
G. A szöveg felsoroláslistában helyezkedik el, beágyazott listaelemet is használt a versenyző az el-

ső, második és hatodik listaelem esetén. 1 pont 

3. dia: Afrika országai 
H. Szerepel minden szöveg, és a kép,  a dia elrendezése a mintának megfelelő, a szöveg sorkizárt 

igazítású.  1 pont 

4. dia: Kvíz 
I. Szerepel minden szöveg, a dia elrendezése a mintának megfelelő, a válaszok  betűvel jelölt (A., 

B., C., D.) sorszámozott listában szerepelnek, a dia jobb oldalán a visszaszamlalas_animacio.gif 
animáció el van  helyezve. 1 pont 

J. A dia megjelenésétől számított 10 másodperc múlva a visszaszamlalas_animacio.gif kép eltűnik.1 pont 
K. Ezután megjelenik (tetszőleges effektus használatával) az „Ez a helyes válasz!” szöveget tartal-

mazó szövegdoboz; Ez a szöveg a dia megjelenésekor nem látszódik!  1+1 pont 
L. A szövegdoboz zöld hátterű, fehérrel szerepel benne a szöveg.  1 pont 
M. A szövegdoboz megjelenése után 2 másodperccel megjelenik a „További  érdekes kérdéseket ta-

lálsz a http://kvizpart.hu/kviz/  weboldalon.” szöveg 1 pont 

Általános beállítások 
N. Minden dia háttere fekete színű, a szövegek minden dián Arial, vagy más, talpnélküli betűtípus-

sal szerepelnek; 1 pont 
O. A szövegek színe minden dián megfelelő (ahol a mintán fehér, szürke, sárga, ott az elkészült 

prezentációban is fehér, szürke, sárga). 1 pont 
P. A 2., 3. és 4. dián a fejléc (arcfestes.jpg kép), és a kép alatt elhelyezett fehér vízszintes vonal 

ugyanabban a pozícióban van elhelyezve. 1 pont 
Q. A diák időzítése megfelelő: címdia 15 másodperc, 2. dia 10 másodperc, 3. dia 10 másodperc, 4. 

dia 15 másodperc. 2 pont 
R. A prezentáció automatikusan (végtelenített lejátszásban működik), teljes képernyős megjelenés-

ben  1 pont 


