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Oktatási  Hivatal  

 
A 2010/2011 tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny 

döntő fordulójának megoldása 
 

I. (alkalmazói) kategória 
 
 

Kérjük a tisztelt tanár kollégákat, hogy a dolgozatokat az egységes értékelés érdekében szigorúan az aláb-
bi útmutató szerint pontozzák, a megadott részpontszámokat ne bontsák tovább! Vagyis ha egy részmegol-
dásra pl. 1 pontot javasolunk, akkor arra vagy 0, vagy 1 pont adható. (Az útmutatótól eltérő megoldások is 
lehetnek jók.) A file-név kiegészítők szoftverfüggőek lehetnek, az adott szoftverben alapértelmezettet kell 
használni! 
Alapbeállítások: ahol a feladat szövege nem mond mást, ott a lapméret A4 és álló, a margók egysé-
gesen 2,5 cm-esek, a betűméret 12 pontos, a betűtípus Times New Roman. Ha az általad használt 
rendszerben nincsenek ékezetes betűk, akkor a nevekre a megfelelő ékezet nélkülieket használd! 

1. feladat: Védett emlősök (10 pont) 
Feladatod a mintán látható kép 

(vedettemlosok) elkészítése. 
A montázs elkészítéséhez rendel-

kezésedre áll az összes kép, ezek ösz-
szeszerkesztése a feladatod.  

A kép 640x480 képpont méretű le-
gyen! 

Ügyelj arra, hogy a „Védett, veszé-
lyeztetett emlősök” szöveget is el kell 
helyezned, ami sötétzöld színű le-
gyen! 

A nyusztról készült képet tükröz-
nöd is kell! 
Értékelés 
A. A kép 640x480 méretű, szerepel rajta mind az 5 kép 1 pont 
B. Az erdo.jpg kép került leghátulra, a többi 4 kép felette látható 1 pont 
C. A szöveg a jobb felső sarokban, fehér háttéren, sötétzöld színnel szerepel 1 pont 
D. A nyuszt képe vízszintesen tükrözve van 1 pont 
E. A bal felső sarokban a nyuszt, bal alsó sarokban a hód képe látható 1 pont 
F. Középen a sün látható, jobb oldalon pedig a mókus 1 pont 
G. A sünt ábrázoló kép takarja a hódot 1 pont 
H. A nyuszt képe takarja a sünt 1 pont 
I. A mókust ábrázoló képen a fehér szín átlátszóvá lett alakítva 1 pont 
J. A mókus képe úgy lett méretezve, hogy a fa nem lóg bele a fehér területbe, illetve az erdőt ábrá-

zoló háttérkép teljes magasságát kitölti 1 pont 
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2. feladat: Védett állatok (20 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintának megfelelően Magyarország védett állatairól szóló dokumentu-

mot (Védett állatok.doc)!  
A mintáról nem látszó követelmények: A szöveg egységesen Garamond betűtípusú legyen! 

Értékelés: 
A. Oldalszegély a megfelelő ábrával és méretben 1 pont 
B. Jó címsor (méret, igazítás, vastag, térköz); jó alcímsorok (méret, vastag, térköz) 1+1 pont 
C. Jó bekezdések (méret, térköz); jó tabulátortípus (pontozott) az eszmei érték szöveg előtt; jó ta-

bulátortípus (jobbra) az összeg előtt; az összeg ezres tagolású szám 1+1+1+1 pont 
D. Végjegyzet van; jó végjegyzet elválasztó 1+1 pont 
E. Minden Garamond betűtípusú 1 pont 
F. Jó élőfej (első-páros-páratlan eltérő); élőláb (egyforma oldalszámok) 1+1 pont 
G. A latin nevek dőlt betűsek (a magyar nem); a Fokozottan védett szöveg sem dőlt 6+2 pont 

3. feladat: Védett madarak (20 pont) 
Készítsd el a mellékelt mintának megfelelően a két védett madár (parlagi sas, uhu) leírását tar-

talmazó dokumentumot (Védett madarak.doc)!  
A mintáról nem látszó követelmények: A tartalomjegyzéket generálni kell! 

Értékelés: 
A két madárra vonatkozó pontok akkor adhatók meg, ha mindkét madárra jó. Ha csak az egyikre, 
akkor a pontok fele adható (lefelé kerekítve – azaz pl. az A rész 3 helyett csak 1 pontos lehet). 
A. Jó címsor (méret, igazítás, vastag, térköz); jó alcímsorok (méret, vastag, térköz); jó al-

alcímsorok (méret, dőlt, térköz) 1+1+1 pont 
B. Jó bevezető (dőlt, mindkét oldalról 2 cm behúzással, térköz) 1 pont 
C. Jó szöveg (igazítás, térköz, elválasztás) 1 pont 
D. Jó kép (jó helyen, jó szegélyezéssel) 1 pont 
E. Táblázat 2 „hasábban”j Jó fejléccel (vastag, középen); országok ábécésorrendben; számok kö-

zépre igazítva; jó összesítő sor (jó helyen, vastag, a táblától elkülönítve) 1+1+1+1+1 pont 
F. Van sas-diagram; jó tartalom; jó feliratok (tengelyek és cím); jó stílus 1+1+1+1 pont 
G. Élőfej jó (mindig a madár neve, középen, jó alsó szegéllyel); élőláb jó 1+1 pont 
H. Jó azUhu 5. oldali lábjegyzete 1 pont 
I. Van generált tartalomjegyzék; jó taratlmú és formátumú 1+1 pont 
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4. feladat: Eszmei érték (45 pont) 
A. Hozd létre az allatok munkafüzet Eszmei érték munkalapját az alábbi minta alap-

ján! Vedd figyelembe, hogy a minták mindenütt a formátumra utalnak, a számított értékek esetében 
nem (vagy nem feltétlenül) a helyes eredményt mutatják! 

 
A 3. sortól kezdődően előbb a védett állatfajok láthatóak (adataikat az allatok.htm tartal-

mazza), majd közvetlenül utánuk következnek a fokozottan védett állatfajok (fokallat.htm)1. 
Ügyelj arra, hogy soronként pontosan egy faj szerepeljen! Távolítsd el a fölösleges sorokat, a záró-
jeles kiegészítéseket, megjegyzéseket! 

Az egyes fajokat a rendszertani elhelyezkedés és a különböző jellemzők alapján kialakított hat-
jegyű kóddal azonosítják. Ezeket a kódokat a fajok sorrendjének megfelelően, az alista.txt 
fájlban találod, párban az adott faj becsült példányszámával. 

B. A táblázatban szerepel négy, változó ill. változtatható adat: 

• az euró napi árfolyama, 

• a fokozottan védett fajok alsó értékhatára (az ezt elérő és ennél magasabb becsült érték-
kel rendelkező fajok részesülnek fokozottan védelemben), 

• a veszélyeztetett fajok egyedszámának felső határa (a legfeljebb ekkora becsült egyed-
számú fajok kerülnek ebbe a kategóriába), 

• az egyes kutatócsoportok azonosítására szolgáló, 0 és 9 közötti egész szám, amely min-
den faj esetén megegyezik a faj kódjának utolsó jegyével. 

Alakítsd ki a munkalap I1:L2 területét az alábbi mintának megfelelően, és számítsd ki a hiányzó 
értékeket! Rögzítsd a táblázat első sorait, ahogyan az a későbbi ábrákról is leolvasható! 

 
A további feladatok mind ezzel a munkalappal kapcsolatosak. Ezekre olyan megoldást adj, hogy 

ha akár a fenti négy érték, akár a fajok bármelyikének bármely adata módosulna, akkor mindenütt 
azonnal az aktuális értékeknek megfelelő eredményt kapjuk! 

C. Formázd meg a sorok A:G celláit a következők szerint: 

• az L2-ben jelölt munkacsoporthoz tartozó fajok sárga háttérrel, 

• a veszélyeztetett fajok piros karakterekkel jelenjenek meg! 

                                                 
1Forrás: http://www.berkenyehaz.hu/index.php?page=vedett-novenyek-es-allatok-listaja. Megjelenése a Firefox 

3.6.15-ös böngészővel optimális, de az érdemi információk minden böngészővel kiolvashatóak. 
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A mindkét feltételnek megfelelő fajoknál mindkét formajegy látszódjék, a többi cella esetében 
pedig maradjon meg az eredeti formátum! 

D. A munkalapon, a minta szerinti helyen és formátumban válaszolj a következő kérdésekre! 
Megoldásod jóval értékesebb, ha nem használsz hozzá segédcellát. 

 
• Hány faj tartozik az L2-ben megadott kutatócsoporthoz? 

• Mennyi az egyszerre fokozottan védett és veszélyeztetett fajok becsült összértéke €-ban 
kifejezve? 

• Hány olyan egyed van összesen, amelynek Ft-ban kifejezett értéke meghaladja a saját fa-
jának becsült példányszámát? 

E. Az egyes fajokat a becsült összérték alapján kategóriákba soroljuk. A kategóriák határai 
100 000 €, 500 000 €, 1 000 000 €, 1 500 000 € és 2 000 000 €. Az 1005-ös számú sortól kezdődően 
határozd meg, hogy hány faj kerül az egyes kategóriákba! 

F. Valósítsd meg az alábbi minta szerinti keresőfunkciót! 

 
Ha az A1014-es (sárga) cellában megadjuk egy létező faj nevének kezdetét, akkor jelenjenek 

meg az ábra szerinti információk! Ha a megadott karaktersorozatra nem pontosan egy faj neve il-
leszkedik, akkor B1014-ben kapjuk a „Nincs ilyen kezdetű faj!”, illetve a „Még nem egyértelmű!” 
üzenetek közül a megfelelőt! 
Értékelés: 
A. Van allatok munkafüzet, benne Eszmei érték munkalap; 

minden faj magyar neve, latin neve, értéke megvan; 
először a védettek, majd a fokozottan védettek; 
nincs más sor, nincs üres sor;  
nincs sem zárójel, sem zárójeles szöveg; 
kód jó, mindegyik a helyén; 
becsült példányszám jó, mindegyik a helyén; 
F oszlop rendben; 
formátumok mindenütt rendben 1+1+1+1+1+2+1+1+1 pont 

B. I1:L2 és sorok rögzítése rendben; 
G oszlop rendben; 
formátum rendben 1+1+1 pont 
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C. Feltételes formázás egyik feltétele egy cellára rendben; 
egy oszlopra rendben; 
minden oszlopra rendben; 
formátum rendben; 
feltételes formázás másik feltétele minden cellára rendben; 
feltételes formázás együttes feltétele minden cellára rendben; 
feltételes formázás formátuma minden cellára rendben 1+1+1+1+1+1+1 pont 

D. C1001 L2 egy értékére jó; 
C1001 L2 minden értékére jó; 
C1001 lényegében jó, és nem használt segédcellát; 
C1002 az egyik feltételre jó; 
C1002 mindkét feltételre jó; 
C1002 lényegében jó, és nem használt segédcellát; 
C1003 a két feltételt jól hasonlítja; 
C1003 számítás jó; 
C1003 lényegében jó, és nem használt segédcellát 1+1+2+1+1+2+2+1+3 pont 

E. Kategóriák száma jó; 
gyakoriság rendben 1+1 pont 

F. Helyesen hasonlítja a beírt névkezdetet a nevekhez; 
jól vizsgálja az egyezések számát; 
helyes B1014-ben a „0 találatos” eset; 
helyes B1014-ben a „>1 találatos” eset; 
helyes B1014-ben a „pontosan 1” találatos eset; 
minden esetben jól tölti ki a sor többi celláját is 2+2+1+1+2+1 pont 

5. feladat: Állatvédelem (35 pont) 
Állatrendszertani osztályok védett és fokozottan védett állatfajai találhatóak meg a mellékelt 

vedett_allatok.xls Excel táblázatban. Az egyes állatfajok adatait (a faj magyar neve, latin 
neve, természetvédelmi értéke, védettsége – utóbbi csak védett és fokozottan védett lehet) külön 
munkalapokon tároljuk. Az eszlelesek.xls táblázatban pedig a természetvédelmi régiókban 
történt emlősök osztályában található védett és fokozottan védett fajok észlelései olvashatóak 2000-
től napjainkig az alábbi formában: körzet, faj, dátum, észlelt egyed száma. Ez a tárolási forma 
azonban nem felel meg az adatbázisoktól elvárt szerkezetnek, számos ismétlődést is tartalmaz. 

A kapott adatok alapján készítsd el a megfelelő adatbázist (állatvédelem) úgy, hogy kerüld 
el a többszörös adattárolást! Az adatbázis kialakításakor ügyelj arra is, hogy az alábbi feladatokat a 
lehető legjobban tudd megoldani! Figyelj a típus, az elsődleges- és az idegen kulcs beállításokra! 
Minden táblában legyen elsődleges kulcs, a táblák közötti kapcsolatokat is állítsd be (hivatkozási 
integritás megőrzésével)! 

Készíts egy lekérdezést (veszélyeztetett), amely kilistázza a jósvafői és az egri körzetek-
ben az aktuális évben észlelt állatfajok nevét, majd azonos mezőben, zárójelben a védett állatfajok 
esetén a ’mérsékelten veszélyeztetett’, míg a fokozottan védett fajok esetén a ’veszélyeztetett’ szót! 
A mező neve: Állatfajok legyen. Példa: Csíkos szöcskeegér (veszélyeztetett).  

Lekérdezés (értékes) segítségével írasd ki azon állatfajok nevét, melyeknek természetvédelmi 
értéke nagyobb az osztályának átlagnál! 

Írasd ki lekérdezéssel (emlősök), hogy a 2010-ben az egyes emlősfajokból hány egyedet ész-
leltek összesen úgy, hogy a lekérdezés írjon 0-t azon emlősfajokhoz, amelyekből nem észleltek egy 
egyedet sem! 

Azon fajokat, melyekből összesen legalább 200-at észleltek, már nem tekintjük védettnek. Le-
kérdezés (védtelen) segítségével módosítsd ennek megfelelően az adatbázist! 

Készíts egy űrlapot (darab), melyen legyen egy beviteli mező és egy gomb. A gomb lenyomá-
sára egy jelentés listázza ki, hogy az egyes osztályokban hány olyan állatfaj van, amelyből legalább 
annyi fokozottan védett van, mint az űrlap beviteli mezőjébe beírt szám! 
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Egy jelentés (fajok) segítségével listázd ki abc sorrendben a védett- és fokozottan védett állat-
fajokat, úgy, hogy az emlősök adatai pirossal legyenek írva az alábbiak szerint: 

 
Az állatokat természetvédelmi értékük szerint csoportosítsd 10.000 forintonkénti kategóriában, 

az egyes csoportok végén írasd ki a fajok számát! A rendezés természetvédelmi érték, azon belül a 
faj magyar neve szerint legyen! A jelentés címe: Védett és fokozottan védett állataink. 

Készíts egy kezdőűrlapot (kezdő), ami az adatbázis megnyitásakor elindul, melynek segítségé-
vel a feladatokat le lehet ellenőrizni (el lehet indítani róla az összes lekérdezést, az előző űrlapot, és 
az előző feladatban elkészült jelentést is). Az űrlapon legyen továbbá egy kilépő gomb is, melynek 
megnyomására az űrlap bezáródik! 
Értékelés: 
A. Legalább az alábbi táblákat készítette el (a név lehet más is): 9 pont 

 
Részpontszámok: 

Allatrendszertani_osztalyok importálása: 1 pont (az állatrendszertani osztályokat megadhatja Ér-
vényességi szövegként is) 

Allatok tábla importálása: 1 pont. 
 Csak akkor, ha minden munkalapról minden rekordot importált. Lehet olyan megoldás is, 

hogy az egyes fajok külön-külön táblában vannak. A Védettség mezőben Érvényességi szö-
vegként megadta, hogy értéke csak ’védett’ vagy ’fokozottan védett’ lehet. 

Eszlelesek tábla importálása, mező típusok jó beállítása (különös tekintettel a dátum mezőre): 1 
pont 

Idegen kulcsok beállítása mindenhol 1 pont. 
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B. Veszélyeztetett állatfajok (más megoldás is elfogadható, több lekérdezés összeillesztésével):8 pont 
Állatfajok Körzet Dátum 
Csíkos szöcskeegér (veszélyeztetett) Szarvas 2011.01.07. 
Csonkafülű denevér (veszélyeztetett) Szarvas 2011.01.24. 
Durvavitorlájú törpedenevér (mérsékelten veszélyeztetett) Jósvafő 2011.01.25. 
Közönséges hód (mérsékelten veszélyeztetett) Szarvas 2011.01.13. 
Mezei cickány (mérsékelten veszélyeztetett) Szarvas 2011.01.13. 
Mókus (mérsékelten veszélyeztetett) Szarvas 2011.02.16. 
Ürge (mérsékelten veszélyeztetett) Szarvas 2011.01.22. 
Vízi denevér (mérsékelten veszélyeztetett) Jósvafő 2011.02.07. 
Vízi denevér (mérsékelten veszélyeztetett) Jósvafő 2011.01.28. 
Részpontszámok: 

• 1 pont: Körzet – Jósvafő vagy Szarvas 
• 2 pont: A dátum feltétel jó megadásáért (csak akkor, ha az aktuális évvel és nem 2011-el dol-

gozik). Például: >=DateSerial(Year(Date());1;1) 
• 5 pont: Az állatfajok mező elkészítéséért. 
 ebből 1 pont: Konkatenáció és zárójel helyes használata, 4 pont: Feltétel jó megadás 
Például: [Faj neve] & ' (' & IIf([Védettség]='fokozottan védett';'veszélyeztetett';'mérsékelten ve-

szélyeztetett') & ')' 
C. Értékes állatfajok (a csigákból ezek látszanak): 4 pont 

Faj neve Természetvédelmi értéke 
Bánáti csiga 10 000,00 Ft 
Dagadt orsócsiga 10 000,00 Ft 
Egyfogú szoroscsiga 10 000,00 Ft 
Erdélyi pikkelyescsiga 10 000,00 Ft 
Gyurus üvegcsiga 10 000,00 Ft 
Háromfogú csiga 10 000,00 Ft 
Keleti ajtóscsiga 10 000,00 Ft 
Kis orsócsiga 10 000,00 Ft 
Magyar vakcsiga 10 000,00 Ft 
Ólomszínu csiga 10 000,00 Ft 
Sima orsócsiga 10 000,00 Ft 
Dobozi pikkelyescsiga 100 000,00 Ft 

Részpontszámok: 
• 1 pont: self-join allekérdezéssel vagy kétszer használja az Allatok táblát 
• 1 pont: jól számolja ki az átlagértéket 
• 1 pont: csak a saját osztályával hasonlítja össze a rekordokat 
• 1 pont: jó eredmény 

D. Emlősök lekérdezés 4 pont 
Alpesi törpedenevér 0 
Alpesi zerge 0 
Bajuszos denevér 8 
Barna hosszúfülű-denevér 0 
Barna medve 0 
Brandt-denevér 0 
Csalitjáró pocok 8 
Csíkos szöcskeegér 3 
Csonkafülű denevér 0 
Durvavitorlájú törpedenevér 0 
Erdei cickány 0 
Erdei pele 18 
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Részpontszámok: 
• 1 pont: jó feltételmegadás: 2010-es év és emlősök 
• 1 pont: 0-t ír azon emlősfajokhoz, amelyekből nem észleltek (pl.: UNION-nal) 
• 1 pont: Ha a Barna medve is szerepel a listában, 0 értékkel 
• 1 pont: jó megoldás 

E. Már nem védettek lekérdezés 3 pont 
Részpontszámok: 

• 1 pont: Törlő lekérdezés 
• 1 pont: jól adta meg a feltételt 
• 1 pont: jó megoldás (két emlőst törölt ki, a Hermelin-t és a Mókus-t) 

F. Űrlap (a megoldás 30 esetén) 3 pont 
Oszt CountOfFaj neve 
csigák 42 
emlősök 55 
halak 32 
madarak 361 
rovarok 421 

Részpontszámok: 
• 1 pont: űrlap jó elkészítése: beviteli mező elhelyezése + parancsgomb jelentéshez 
• 1 pont: Jó lekérdezés: osztályok szerinti csoportosítás, fajok száma az osztályban nagyobb, 

mint az űrlapon megadott szám 
• 1 pont: jelentés az elkészített lekérdezés alapján (konstans lekérdezés, vagy a táblán alapuló 

jelentés elkészítéséért csak 1 pont jár) 
G. Jelentés  5 pont 
Részpontszámok: 

• 1 pont: Cím, rendezés és mezősorrend megadás a leírásnak, ábrának megfelelően 
• 1 pont: 10.000 forintonkénti csoportosítás 
• 1 pont: csoportonkénti darabszám 
• 2 pont: emlősök rekordjait pirossal színezi (feltételes formázással – például: 

[Oszt]='emlősök') 
H. Kezdőűrlap  4 pont 
Részpontszámok: 

• 1 pont: van kezdőűrlap 
• 1 pont: parancsgombok a lekérdezésekhez 
• 1 pont: parancsgomb az űrlaphoz és a jelentéshez 
• 1 pont: kilépőgomb 
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6. feladat: Védett emlősök (20 pont) 
A mellékelt minta alapján (vedettemlosokhonlap.pdf) készíts egy honlapot a Magyaror-

szágon élő védett, veszélyeztetett emlősökről. A mintán megfigyelheted az oldalak elrendezését, a 
különböző igazításokat és más tulajdonságokat. Azon tulajdonságokat, amelyek a mintán nem (jól) 
látszanak, külön részletezzük. A szükséges szövegeket a honlapszovegek.txt állományban 
találod. 

• Az oldalak címe (title) minden esetben a Védett emlősök – szöveg legyen, amelyet az 
adott oldal témája követ. (Védett emlősök – kezdőlap, Védett emlősök – rágcsálók, Vé-
dett emlősök – kérdőív) 

• Az oldalakat index.html, ragcsalok.html, kerdoiv.html néven kell el-
menteni! 

• Az oldalak háttérszíne: #C0C0C0 
• A linkek színe normál és látogatott változatban: #800000 
• A menüben az aktuális oldalnak megfelelő menüpont nem tölt be link szerepet. 

Minden oldalra igaz, hogy a tartalom egy olyan táblázatban helyezkedik el, amelynek tulaj-
donsága: 

• Szélesség 780 képpont, háttérszín: fehér (#FFFFFF), cellaköz: 0 képpont, cellamargó: 5 
képpont, szegély nincs.  

• A táblázat 3 sorból és 2 oszlopból áll. Az első oszlop szélessége: 220 képpont.  

• Cellák tulajdonságai:  
1. sor cellái össze vannak vonva. Háttérkép:fejlec.png, magasság: 180 képpont. A 
Védett, veszélyeztetett emlősök szöveg 1-es címsorral szerepel.  
2. sor 1. cella: háttérszín: halványzöld (#E6FFE6).  
2. sor 2. cella: háttérszín: fehér (#FFFFFF).  
3. sor cellái össze vannak vonva, háttérszín: halványzöld (#E6FFE6).  

• A 2.sor 2. cellájában szereplő szövegek első sora (Kezdőlap, Rágcsálók, Kérdőív) 2-es 
címsorral szerepelnek, a színűk sötétzöld (#008000). 

További tulajdonságok: 
Kezdőlap (index.html) 
• A lapon el kell helyezni a vedettemlosok képet, amelyet a korábbi képszerkesztés 

feladatban készítettél el. Ha ezt a képet nem csináltad meg, használd a 
vedettemlosok_minta.png képet! 

Rágcsálók (ragcsalok.html) 
• Az igazítások és formázások a mintáról leolvashatók. 

Kérdőív (kerdoiv.html) 
Az egyes szövegek melletti űrlapelemek tulajdonságai: 

• Melyik állat latin neve Castor Fiber?  
szövegmező, neve: castor, szélessége: 30 karakter.  

• Melyik állat nem a rágcsálók rendjébe tartozik?  
Legördülő menü, neve: nemragcsalo. Az egyes választási lehetőségek: Hód, Ürge, 
Nyuszt, Mókus.    
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Az űrlap tulajdonságai:  
• Ha a Küldés gombra kattintunk, akkor az űrlap tartalma a kerdoiv.html oldalra továbbí-

tódjon GET metódussal. Az alaphelyzet gombra kattintással az űrlapmezők vegyék fel az 
alapértelmezett értékeiket! 

Értékelés: 
A. Mindhárom oldalt elkészítette index.html, ragcsalok.html, 

kerdoiv.html néven, és az oldalak címe: Védett emlősök – kezdőlap, Vé-
dett emlősök – rágcsálók, Védett emlősök – kérdőív. 1 pont 

Legalább két oldalt elkészített, és legalább két oldalra igaz, hogy a tartalom egy 
olyan táblázatban helyezkedik el, amelynek tulajdonsága: 

B. Szélesség 780 képpont, háttérszín: fehér (#FFFFFF), cellaköz: 0 képpont, cel-
lamargó: 5 képpont, szegély nincs. 2 pont  

C. A táblázat 3 sorból és 2 oszlopból áll. Az első oszlop szélessége: 220 képpont. 1 pont  
D. Cellák tulajdonságai  

1. sor cellái össze vannak vonva. Háttérkép: fejlec.png, cella magasság: 
180 képpont. A Védett, veszélyeztetett emlősök szöveg 1-es címsorral szere-
pel,fehér színnel, a cella bal oldalán, és alulra igazítva. 1+1 pont  
2. sorban az 1. cella háttérszíne #E6FFE6,   
szélessége 220 képpont. A 2. cella háttérszín: fehér (#FFFFFF). 1 pont 
3. sor cellái össze vannak vonva, háttérszín: #E6FFE6.  1 pont 

További tulajdonságok: 
E. A 2.sor 2. cellájában szereplő szövegek első sora (Kezdőlap, Rágcsálók, Kér-

dőív) 2-es címsorral szerepelnek, a színűk sötétzöld (#008000). 
(a pont megadható, ha legalább két oldalra igaz a fenti tulajdonság) 1 pont 

F. A menüben az aktuális oldalnak megfelelő menüpont nem tölt be link szerepet 
és minden oldal alján középre igazítva el lett helyezve a 
http://www.termeszetvedelem.hu/ link, a link helyesen lett megadva. 
(a pont megadható, ha legalább két oldalra igaz a fenti tulajdonság) 1 pont 

G. Az oldalak háttérszíne: #C0C0C0, a linkek színe normál és látogatott 
 változatban: #800000  
(a pont megadható, ha legalább két oldalra igaz a fenti tulajdonság) 1 pont  

Kezdőlap (index.html) 
H. Az oldalon szerepel minden megadott szöveg, és minden kép. 1 pont 
I. A lap elrendezése a mintának megfelel (a menü felülre igazított, a kép a szö-

veg alatt helyezkedik el) 1 pont 
Rágcsálók (ragcsalok.html) 
J. Az oldalon szerepel minden megadott szöveg, és minden kép. 1 pont 
K. A megfelelő szövegek felsoroláslistába vannak rendezve, amelyek mellett a 

megfelelő oldalra igazítva szerepelnek a képek 1 pont 
L. Az oldal képe megfelel a mintának (a menü felülre igazított, az állatok nevei 

félkövér stílusúak, elválasztó vonalat használt) 1 pont 
Kérdőív (kerdoiv.html) 
M. Minden megadott szöveg szerepel az oldalon 1 pont 

Az egyes szövegek melletti űrlapelemek tulajdonságai: 
N. Melyik állat latin neve Castor Fiber?  

szövegmező, neve: castor, szélessége: 30 karakter 1 pont  
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O. Melyik állat nem a rágcsálók rendjébe tartozik?  
Legördülő menü, neve: nemragcsalo. Az egyes választási lehetőségek: Hód, 
Ürge, Nyuszt, Mókus.  A legördülő menü 4 magasságú. 1 pont 

Az űrlap tulajdonságai:  
P. Ha a Küldés gombra kattintunk, akkor az űrlap tartalma a kerdoiv.html oldalra 

továbbítódik GET metódussal. Az alaphelyzet gombra kattintással az űrlap-
mezők felveszik az alapértelmezett értékeiket! 1 pont 

Elérhető összpontszám: 150 pont + 50 pont a 2. fordulóból 


