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Oktatási  Hivatal  

 
 

A 2010/2011 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 fájlnév 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 színek nyomtatásban nem látszanak, csak a mellékelt PDF dokumentumban figyelhetők 
meg! 

1. feladat: Bay Zoltán (30 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintán látható (Bay Zoltán.doc), a korai magyar űrkutatásról szóló 

5 oldalas dokumentumot!1 
A mintán nem látható feladatrészek a következők: A jobboldali margó csak 2 cm-es legyen! A 

tartalomjegyzéket a dokumentumból kell generálni! 
Értékelés:  
A. A mintának megfelelő 5 oldalas dokumentum; jó formátumú élőlábban sorszámozás 5*1+1 pont 
B. A főcím jó (méret, igazítás, térköz, vastagítás, torzítás); jobb margó 2 cm-es 1+1 pont 
C. Az alcímek jók (méret, szín, vastag, térköz) 1 pont 
D. Bay Zoltán mindenhol vastag és a Bay vezetéknév is; az 1. és 2. oldalon jó a két angol kifejezés 

dőlten szedése 1+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; jó a képek távolsága a szövegtől 1+1 pont 
G. A 2. oldalon jó a három képlet 1 pont 
H. Jó a 2. és 5. oldal felsorolása (felsorolásjel, behúzás, térköz) 1 pont 
I. Jó a 2. és 3. oldali számozás (behúzással, térköz, igazítás) 1 pont 
J. Jó a 2. oldali idézet (térköz, igazítás, szín) 1 pont 
K A 3. oldalon jó képek jó helyen; jó képszegéllyel és jó szövegtávolsággal 1+1 pont 

                                                 
1 A szövegszerkesztés feladatok forrása: http://astro.u-szeged.hu/szakdolg/pribuszk 
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L. A 4. és az 5. oldalon jó képek jó helyen 1 pont 
M. A 3. oldalon jó a N  1 pont 
N. A 3. oldalon jó megjegyzés (nincs behúzás, aláhúzás, igazítás) 1 pont 
O. A 4. oldalon jó cm2 1 pont 
P. Van generált tartalomjegyzék; jó színű és formátumú 1+1 pont 
Q. Jó a főcím és a tartalomjegyzék elválasztása; jó a tartalomjegyzék szegélyezése; jó a tartalom-

jegyzék elhelyezése 1+1+1 pont 

2. feladat: Történet (25 pont) 
Készítsd el az űrhajózás történetéről szóló 4 oldalas dokumentumot (Történet.doc) a mel-

lékelt mintának megfelelően! 
A mintán nem látható feladatrészek a következők: A margók egységesen 2 cm-esek. Az élőfej 

és a címsorok Garamond betűtípusúak. A táblázatok címsorai automatikusan ismétlődjenek! 
Figyelem: a mellékelt PDF dokumentumban a szegélyek csak megfelelő nagyításban látszódnak jól! 
Értékelés: 
A. Jó élőfej szegély; páros-páratlan igazítása jó; élőláb jó; 2 cm-es margók 1+1+1+1 pont 
B. Jók a címek (karakterformázás, igazítás, térköz); az élőfej és a címsorok Garamond betűtípusúak 

  1+1 pont 
C. Van 3 táblázat; jó tartalommal; a 2. táblázat címsora a lap tetején automatikusan ismétlődik; a 3. 

táblázat címsora a lap tetején automatikusan ismétlődik 1+1+1+1 pont 
(a jó tartalom pontszáma megadható, ha legalább 1 táblázat tartalma jó) 

D. Jó a címsor szegélyezése; jó a címsor háttérszíne; jó a többi sor szegélyezése 1+1+1 pont 
E. A címsor vastagon szedett, 2 sorra jól tördelt; minden szöveg középre igazított (függőlegesen és 

vízszintesen is) 1+1+1 pont 
F. Az összes cella függőlegesen középre igazított; az 1., a 2. és a 4. oszlop középre igazított; a 3. és 

az 5. oszlop balra igazított 1+1+1 pont 
(ha 1 táblázatra minden jó, akkor 1 pont; ha két táblázatra minden jó, akkor 2 pont adható) 

G. Beillesztette jó helyre a 8 képet; jó méretben; az 5. oszlopban elválasztás 2+1+1 pont 
(ha legalább 4 kép szerepel, akkor a 2 pont helyett 1 pont adható) 

H. Jók az évszámokat tartalmazó cellák összevonása 2 pont 

3. feladat: Űrhajósok kiképzése (55 pont) 
Mint tudjuk, az űrhajósok a legkiválóbb repülőtisztek közül kerülnek ki. A kiképzőbázison az 

erőnléti gyakorlatok mellett elméleti, technikai, szimulációs stb. képzésen vesznek részt, ezen felül, 
korlátozott mértékben, repülési gyakorlatot is végeznek. Minden űrhajós rendelkezik egy egyedi, 
egész pályafutására szóló ún. katonai azonosítóval, amelyet mindenki (nem feltétlenül folyamato-
san) növekvő sorrendben, a katonai szolgálata megkezdésekor kap meg. Akinek tehát később kez-
dődött a szolgálati jogviszonya, annak nagyobb lesz az azonosítója. 

A. A továbbképzés.txt szövegfájl minden űrhajósra vonatkozóan tartalmazza az azono-
sítóját, majd azt, hogy 2010-ben, havi bontásban ki hány órányi földi kiképzésen vett részt, és hány 
percet töltött levegőben. Hozd létre ebből az Űrhajósok munkafüzetet, és abban a Képzés 
nevű munkalapot! Használd a képzés.jpg ábrán látható mintát! Rögzítsd a táblázat címsorát, 
valamint az A oszlopot! 
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Munkád során a cellák kitöltéséhez olyan megoldást válassz – a további feladatoknál is –, hogy 

ha (a kiindulási adatok bármilyen értelmes változása miatt) a munkafüzet bármely cellájának tar-
talmát módosítani kényszerülnénk, akkor az eredmények újabb beavatkozás nélkül, önmaguktól a 
helyes értékre változzanak! A megoldást segítő képernyőképek nem (feltétlenül) a jó megoldás ada-
taival készültek! 

B. Az adatok alatti munkaterületen, a számítás.jpg ábrának megfelelő helyen és formá-
tumban, határozd meg minden hónapra a Repülési perc legkisebb, legnagyobb értékét, összegét és 
átlagát! 

 
A táblázat mellett, az évesösszeg.jpg ábrának megfelelően minden pilótára számítsd ki 

az éves képzési óraszámot és a repült órák számát (csak a betöltött órák számítanak)! 

 
C. A rendfokozatok.txt fájl az űrhajósok katonai rangját tartalmazza, a 2010. január 1-

jei állapot szerint. Az űrhajósok esetében a rendfokozatok növekvő sorrendben a következők lehet-
nek: 

• Főhadnagy 
• Százados 
• Őrnagy 
• Alezredes 
• Ezredes 

Készítsd el az adatok alapján a Január 
munkalapot, a január.jpg ábrának meg-
felelően! 
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D. Az előléptetések.txt a 2010-es év folyamán történt 
rendfokozat-változásokat tartalmazza időrendben. Az ilyen előlépte-
tések alkalmával minden űrhajós egy fokozatot lép előre (a már ja-
nuárban ezredesi rangban lévők ebből értelemszerűen kimaradnak). 
Készítsd el az adatok alapján az Előléptetések munkalapot, 
az előléptetések.jpg ábrának megfelelően! 

E. Az eddig felvett adatok alapján, a Képzés munkalapon, az 
alábbi képzés2.jpg ábra szerinti helyen, újabb cellák használa-
ta nélkül, számítsd ki minden űrhajós 2010. december 31-i rangját! 
Ha így nem boldogulsz a feladattal, vegyél fel szükség szerint se-
gédcellákat, de számíts rá, hogy a megoldásod így kevesebb pontot 
ér! 

 
F. Az éves képzés során teljesített feladatokért az űrhajósok továbbképzési pontokat kapnak. A 

pontszám három részből tevődik össze: 
a. évi 400, 450, 480, 500 földi képzési óra teljesítése után rendfokozatonként rendre az alábbi 

pontszámot kapják: 
Tisztek: 

• Főhadnagy 150, 180, 200, 210  
• Százados 155, 185, 205, 215 

Főtisztek: 
• Őrnagy 170, 195, 215, 230 
• Alezredes 180, 210, 230, 240 
• Ezredes 200, 240, 260, 280 

b. ehhez jön még a 400 fölött teljesített földi órák számának megfelelő pont, továbbá 
c. a levegőben töltött egész órák száma 10-szeresének megfelelő pont.2 

                                                 
2 Pl. egy 490 óra földi képzésben részesülő, 3425 percet (tehát 57 teljes órát) repülő százados 205+90+57*10 pontot 

kap. 
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Foglald a Képzés munkalapon az a. részben szereplő adatokat a későbbiek során felhasznál-
ható módon táblázatba, a fenti képzés2.jpg ábrán látható területen! A táblázatot lásd el vala-
milyen, az ábrán alkalmazotthoz hasonló, egyszerű formázással! 

G. Az eddig felvett adatok alapján, a Képzés munkalapon, a fenti képzés2.jpg ábra 
szerinti helyen határozd meg minden űrhajós éves továbbképzési pontját (akit év közben előléptet-
tek, annak az év végi rangja a mérvadó)! Megoldásod többet ér, ha nem alkalmazol újabb segédcel-
lákat, tehát csak a már eddig kitöltött cellák tartalmát használod fel! 

H. Sorold a megoszlás.jpg minta alapján, a Képzés munkalap megfelelő helyén, az ar-
ról leolvasható határértékeknek megfelelő kategóriákba az űrhajósokat!3 (Figyelem! A megoldás-
nak itt is követnie kell az adatok változását!) 

I. Az előző pontban kapott eredmé-
nyeket ábrázold a Megoszlás munka-
lapon egy diagramon, a diagram.jpg 
mintának megfelelően! Ügyelj arra, hogy 
a lehetőségekhez képest „belelássunk” a 
belsejébe! Ha nem sikerült az előző fel-
adatot megoldanod, töltsd ki a megfelelő 
területet tetszőlegesen olyan értékekkel, 
hogy az összegük kiadja az űrhajósok 
számát, és ennek megfelelően készítsd el 
a diagramot! 

 
J. Mint arról már volt szó, az az űrhajós rendelkezik „nagyobb” 

sorszámú azonosítóval, akinek később kezdődött a szolgálati jogvi-
szonya. Mindenki főhadnagyi rendfokozattal kezd, de a későbbiek-
ben már teljesítménye alapján lép előre a ranglétrán. A rendfokozat 
és az azonosító ismeretében tehát megállapítható, hogy melyik űrha-
jós halad gyorsabban előre, mint valamely, nála régebben szolgáló 
bajtársa. Lehet tehát olyan pilóta, akit valamelyik bajtársa már „le-
hagyott”, azaz nála később kezdte a szolgálatot, de mára már nála 
magasabb rangban van. Határozd meg a Január munkalapon, a 
január2.jpg-nek megfelelő helyen, hogy hány ilyen főhadnagy, 
                                                 

3 Pl. az AV8-as cellába azon űrhajósok száma kerül, akik az év folyamán 425 és 444 óra közötti földi, valamint 75 
és 77 óra közötti repülési gyakorlatot teljesítettek. 
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százados, őrnagy és alezredes van (az ezredesek között ilyen nyilvánvalóan nem fordulhat elő)! (Fi-
gyelem! A megoldásnak itt is követnie kell az adatok változását!) 

K. A „Legjobb pilóta” címet mindig az kapja, akinek 
a legmagasabb a továbbképzési pontszáma. A Fel-
adatok munkalapon, a legjobb.jpg-ben jelzett 
helyen és formában írd ki a 2010-es legjobb pilóta azo-
nosítóját és rendfokozatát! Megoldásod értékesebb, ha 
nem használsz segédcellát! 
Értékelés: 
A. Van Űrhajósok munkafüzet, abban Képzés nevű munkalap; 

adatok rendben, beleértve a kezdő 0-kat is; 
cellaegyesítések, igazítások rendben; 
A oszlop és 1-2 sor rögzítése rendben 1+1+1+1 pont 

B. A minimumok helyes eredménnyel, helyes formátummal mind jók; 
maximumok helyes eredménnyel, helyes formátummal mind jók; 
összegek helyes eredménnyel, helyes formátummal mind jók; 
átlagok helyes eredménnyel, helyes formátummal mind jók; 
éves képzési óraszám végig jó; 
a repült órák száma végig jó 1+1+1+1+1+1 pont 

C. Van Január munkalap, adatok rendben 1 pont 
D. Van Előléptetések munkalap, adatok rendben 1 pont 
E. A Képzés munkalapon az AD egy cellájára a január 1-jei rangra helyesen keres; 

az AD oszlop egy cellájára az évközi előléptetést figyeli; 
az AD oszlop egy cellájára az évközi előléptetést is helyesen számítja; 
az AD oszlop minden cellájára az évközi előléptetést is helyesen számítja; 
értékelhető eredmény van, és sehol nem alkalmaz segédcellát 1+1+1+2+3 pont 

F. A Képzés munkalapon AH1:AM7-ben az adatok rendben; 
szolid formázás rendben 1+1 pont 

G. A Képzés munkalapon az AF oszlopban egy cellában egy rangra helyesen keres; 
az AF oszlopban egy rangra helyesen számol; 
az AF oszlopban minden rangra helyesen számol; 
értékelhető eredmény van, és sehol nem használt segédcellát 1+1+2+2 pont 

H. A Képzés munkalapon AO1:AX10-ben értékek, cellaegyesítések,  
 igazítások rendben; 
AS6:AX10-ben egy cellára a képlet az egyik irányból  
 a kiindulási értékek változása esetén is helyes értéket ad; 
AS6:AX10-ben egy cellára a képlet a másik irányból is helyes értéket ad; 
AS6:AX10-ben a képlet egy teljes sorra vagy oszlopra helyes értéket ad; 
AS6:AX10-ben a képlet minden cellára helyes értéket ad 1+3+2+1+3 pont 

I. A Megoszlás munkalapon diagram van, adatsor jó, típusa jó; 
elforgatás jó, a takarás minimális; 
falak, padló, diagramterület színezése rendben; 
tengelyek irányítása, skálázása rendben; 
feliratok rendben 1+1+1+1+1 pont 

J. A Január munkalapon a képlet a négyből egy konkrét rendfokozat  
 (pl. főhadnagy) esetében a kiindulási értékek változása esetén is megtalálja,  
 ha van fiatalabb, de nála magasabb rangú bajtársa; 
a többi 3 rendfokozat esetén is megtalálja; 
egy konkrét rendfokozat esetében helyesen számlál; 
minden rendfokozat esetében helyesen számlál 3+3+1+2 pont 
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K. A Feladatok munkalapon a „Legjobb pilóta” azonosítója rendben; 
rendfokozata rendben 2+1 pont 

4. feladat: Űrhajók (20 pont) 

Adatbázisunkban (urhajok.mdb) űrhajók és küldetéseik (’Urhajok’ tábla: fellövés sorrend-
je, fellövés éve, fellövést végző or-
szág kódja, űrhajó neve, megjegyzés, 
űrhajó típusa) és az űrhajótípusok 
(’Tipusok’ tábla: űrhajótípus neve, 
tömege (t), hossza (m), átmérője (m), 
hermetikus térfogat (m3), befogadó-
képesség (fő), fülkék száma, rendelte-
tés, hordozórakéta neve, első start 
éve, fejlesztő ország kódja) adatait tá-
roljuk. Az ’Orszag’ táblában az or-
szágkód-országnév párosítást rögzí-
tettük. 
A tipusok.xls Excel fájlból importáld be a Tipusok táblát. Beviteli maszk segítségével gon-
doskodj arról, hogy a Start mezőbe (Start éve) csak évet lehessen beírni!  
Hozd létre a táblák közötti kapcsolatokat az ábrának megfelelően! 
Bővítsd az ’Urhajok’ táblát egy Sikeres nevű logikai (Igen/nem) típusú mezővel! Gondoskodj to-
vábbá a mező feltöltéséről is egy lekérdezés segítségével (C) az alábbiak szerint: egy küldetést ak-
kor tekintünk Sikertelennek (azaz akkor hamis a mező tartalma), ha a megjegyzés mező értéke: Si-
kertelen. 
Egy lekérdezés (D néven), segítségével adj választ a következő kérdésre: Melyik években lőttek fel 
olyan űrhajókat, melyeknek a nevében szerepel a Ranger vagy a Szputnyik szó? Az egyes éveket 
csak egyszer jelenítse meg a lekérdezés. 
Készíts egy lekérdezést (E néven), amely megadja, hogy Oroszország és a Szovjetunió összesen 
hány űrhajót lőtt ki vagy tervez fellőni. 
Készíts egy lekérdezést (F), amely megadja, hogy az egyes években hány küldetés volt a múltban, 
ha tudjuk, hogy idén még egyetlen űrhajót sem lőttek fel. A lekérdezés csak a 17 leggyakoribb évet 
és a küldetések számát adja vissza, az utóbbi mező neve legyen: Darab. 
Lekérdezés segítségével (G) add meg azokat az országokat (minden országot csak egyszer), ame-
lyek legalább 3 űrhajót terveznek fellőni a jövőben, ha tudjuk, hogy 2011-ben még egyetlen űrhajót 
sem lőttek fel. 
Írj egy lekérdezést (H), mely bekér egy évszámot és megadja, hogy melyik ország nem lőtt még fel 
űrhajókat a bekért évszámot megelőző évig! 
Készíts űrlapot (U), ahol az ország nevét 
egy legördülő listából kiválasztva, gomb-
nyomásra egy lekérdezést futtatva megkap-
hatjuk az adott országhoz tartozó fellövések 
adatait: év, űrhajó neve, megjegyzés, sike-
res-e. Az űrlapot állítsd be kezdőűrlapnak, 
mely az adatbázis elindításakor automatiku-
san elindul. Helyezz el továbbá az űrlapon 
egy bezáró gombot, melynek segítségével 
be tudod zárni az űrlapot. 
Értékelés: 
A. Tábla sikeres importálása  1 pont 
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B. Szám mező: beviteli maszk: ####;0;#  1 pont 
C. Kapcsolatok beállítása 1 pont 
D. Új mező: igen/nem 1 pont 
E. Frissítő lekérdezéssel állítja be az új mező értékét 1 pont 
F. Jól állítja be a mező értékét. Sikeres, ha a Megjegyzés tartalma nem „Sikertelen” vagy ha a meg-

jegyzés mező üres (IS NULL) 1 pont 
G. Jól adta meg a feltételeket és minden évet csak egyszer ír ki (Distinct vagy Group By használa-

tával)  1 pont 
H. Ha jól számolja ki: Oroszország és Szovjetunió összesen 118. Ha a feltétel nem Oroszország 

vagy Szovjetunió hanem (RU és SU), akkor egy pontot le kell vonni.  2 pont 
Ha külön számolja ki (jól), nem adja össze egy mezőbe maximum 1 pontot kaphat 

I. Megszámolja az űrhajókat a múltban (<Year(Date())) + jól nevezi el a mezőt (<2011 esetén csak 
egy pont jár) 2 pont 

J. Csak a 17 leggyakoribb évet, és a fellövések számát írja ki 1 pont 
K. Kiírja azon országok nevét (mindet csak egyszer), amelyek 2011-ben vagy az után terveznek fel-

lövést  1 pont 
L. Csak azokat az országokat írja ki, ahol legalább 3 fellövést terveznek 1 pont 
M. Évszám bekérése 1 pont 
N. Jól eredményt ad (pl.: 2011 esetén: Egyesült Királyság, Magyarország, Németország, Kanada). 

Egy pontot le kell vonni, ha országkódokat ír ki. 2 pont 
O. Legördülő menü és jó lekérdezést futtat 1 pont 
P. Kezdőűrlap beállítás 1 pont 
Q. Űrlapbezáró gomb 1 pont 

5. feladat: Űrhajózás (20 pont) 
Készítsd prezentációt urhajozas néven az űrhajózás történetéről, a mellékelt minta alapján! 
Azon beállításokat, amelyek a mintán nem (jól) látszanak, külön részletezzük: A második dián 

kattintás után a kutyát ábrázoló kép induljon el függőelegesen felfelé, és repüljön ki a diából! A 
harmadik dián ügyelj arra, hogy a forrásként megadott képről el kell távolítanod a Holdraszállás he-
lye oszlopot! A diák között állíts be egy tetszőleges áttűnési effektet! 
Értékelés: 
A. Legalább 3 diát elkészített a versenyző, és ezek háttereként az 

urhajozas_hatterkep.jpg kép van beállítva 1 pont 
B. Legalább 3 diát elkészített, és mindegyik diára érvényes, hogy a címek világoskékkel, a normál 

szövegek fehér színnel jelennek meg (ahol erről a minta máshogy nem rendelkezik) 1 pont 
C. A diák között egy tetszőleges áttűnési effektus be lett állítva (ha legalább 3 diát elkészített a 

versenyző)  2 pont 
1.dia (Címdia) 

D. Elhelyezte a szöveget, a minta szerint igazította, és elforgatta 1 pont 
E. A szövegdoboznak szürke háttere és világos szegélye van 1 pont 

2.dia (A kezdetek) 
F. Elhelyezte a szövegeket, és a minta szerint igazította (a szövegdoboz mérete a mintát követi, 

kimarad a képeknek egy jobboldali sáv) 1 pont 
G. Elhelyezte mindkét képet és lekicsinyítette 1 pont 
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H. A kutyát ábrázoló kép hátterét átlátszóvá tette 1 pont 
I. Kattintás után a kutya függőleges irányban elhagyja a diát 1 pont 

3.dia (Emberrel holdraszálló küldetések) 
J. Elhelyezte a címet és a képet 1 pont 
K. A képet úgy módosította, hogy a holdraszállás helye oszlop eltűnt; a táblázat szegélyei folyto-

nosak maradtak 1+1 pont 
4.dia (Űrállomások) 

L. Elhelyezte a szövegeket és ezeket a minta szerint igazította (a képaláírás mérete kisebb, mint a 
normál szövegé) 1 pont 

M. Elhelyezte a képet a mintának megfelelően 1 pont 
5.dia (Híres elsők) 

N. Elhelyezte a címet és a képek közül legalább hármat, a mintának megfelelő forgatással 1 pont 
O. Az összes képet elhelyezte a mintának megfelelő forgatással 1 pont 
P. Legalább három képnél szerepel a kép alatt (elforgatva) a képaláírás (a név fehér, a leírás kék 

színnel)  1 pont 
Q. Mind a 6 képnél szerepel a megfelelő képaláírás (elforgatva, megfelelő színnel) 1 pont 
R. Mind a 6 kép el van helyezve és a mintán látható módon páronként takarják egymást. 1 pont 

Elérhető összpontszám: 150 pont + az első fordulóban szerzett pontszám 25%-ának egészre 
kerekített értéke. 


