Informatika érettségi felkészítő feladatok – 1. variáns
1. Nyissuk meg az info_h állományt.
a) Módosítsuk a weblap kódját úgy, hogy a kép kerüljön a cím alá és az
első bekezdés fölé.
b) Módosítsuk a weblap kódját úgy, hogy a böngészőfülön a file:///...
hivatkozás helyett a Highest mountains szöveg jelenjen meg.

5p
10p

2. Nyissuk meg az info_a állományt.
a) Az iskola adattáblába írjunk be egy új bejegyzést a következő adatokkal: osztály IX.B, osztályfőnök Nagy Zsolt, létszám 30.

5p

b) Az osztalyok lekérdezést módosítsuk úgy, hogy az osztályokat mutassa
létszám szerinti növekvő sorrendben.

10p

3. Nyissuk meg az info_w állományt.
a) A kép alatti három bekezdést formázzuk sorkizártra.

5p

b) A képet forgassuk el jobbra 4°-os szögben.

5p

c) Az élőlábba írjuk be a Statue of Liberty szöveget.

5p

4. Nyissuk meg az info_p állományt.
a) A harmadik diában található táblázat felső sorának hátterét színezzük
halványkék színnel.

5p

b) Az első dia alsó szövegdobozának teljes tartalmát állítsuk csupa nagybetűsre.

5p

c) Állítsuk be, hogy a második dia Szél (Wind) áttűnéssel (transition) jelenjen meg vetítéskor.

5p

5. Nyissuk meg az info_x állományt.
a) Másoljuk az első munkalap teljes tartalmát egy új munkalapra.

5p

b) Az első munkalapon a B21-es cellában egy függvénnyel számítsuk ki a
B2:B20 tartomány értékeinek átlagát.

5p

c) Formázzuk a B21-es cella tartalmát 1 tizedes pontossággal. (397.3)

5p
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6. Nyissuk meg a vizsgamappát.
a) Hozzuk létre a vizsgamappában az alábbi mappaszerkezetet:

5p

b) Készítsünk képernyőmásolatot arról az ablakról, ami mutatja a számító- 10p
gép processzorának típusát és memóriájának kapacitását, majd mentsük el ezt a képet PNG formátumban adatok néven a vizsgamappába.

7. Keressük az Interneten információkat a Balatonról.
a) Írjuk be az info_t állományba, hogy hány kilométer a Balaton hossza, és
hány méter a legnagyobb mélysége.

5p

b) Másoljunk a Balatonról egy olyan képet az info_t állományba, melyen a
háttérben látszik a Badacsony hegy.

5p
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