Informatika érettségi felkészítő feladatok – 3. variáns
1. Nyissuk meg az info_h állományt.
a) Módosítsuk a weblap kódját úgy, hogy a cím alatti bekezdés első szava
kék írásszínnel jelenjen meg.

5p

b) A weblap végén jelenítsük meg a vizsgamappában lévő info_i képet.

5p

c) Igazítsuk középre a címet.

5p

2. Nyissuk meg az info_a állományt.
a) Az orase adattábla szerkezetét módosítsuk úgy, hogy a városnevek
(Nume mező) hosszát korlátozzuk legfeljebb 20 karakterre.

5p

b) Hozzuk létre a continente adattáblát úgy, hogy a Continent mező típusa 10p
legyen Szöveg (Text), a Populatie mező típusa pedig Szám (Number).
A táblát töltsük fel az alábbi ábrán látható adatokkal:

3. Nyissuk meg az info_w állományt.
a) A dokumentum címét húzzuk alá hullámos vonallal.

5p

b) A dokumentum lapjainak adjunk Álló (Portrait) tájolást.

5p

c) A kép alatti bekezdésben a Georges Seurat névhez szúrjunk be egy
lábjegyzetet a következő szöveggel: Pictor francez, 1859-1891.

5p

4. Nyissuk meg az info_p állományt.
a) Az első dián a felső szövegdoboz teljes tartalmának állítsunk be 45-ös
betűméretet.

5p

b) A harmadik dián a baloldali képet formázzuk szürkeárnyalatosra
(Grayscale).

5p

c) Az első dia közepén lévő kör animációját módosítsuk úgy, hogy a kör
vetítéskor ne balról, hanem fentről ússzon be a dia közepére.

5p
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5. Nyissuk meg az info_x állományt.
a) Töröljük le a Sheet2 és a Sheet3 munkalapot.

5p

b) Módosítsuk a diagram oszlopainak kitöltési színét: az első oszlop legyen
zöld, a második piros.

5p

c) Egy képlettel számítsuk ki és a C2 cellában százalékosan jelenítsük meg,
hogy az alkalmazottak hány százalékának van jogosítványa.

5p

6. Nyissuk meg a vizsgamappát.
a) Állapítsuk meg az info_e állomány kiterjesztését, és ezt a kiterjesztést
írjuk be az állományba.

5p

b) Nyissuk meg az info_b2 állományt. Módosítsuk a képet úgy, hogy a raj- 10p
ta látható ikon ne kétszer, hanem ötször szerepeljen benne. Az új képet
mentsük el a vizsgamappába info_b5 néven BMP formátumban.

7. Keressünk az Interneten információkat Constantin Brâncuși szobrászról.
a) Írjuk be az info_t állományba, hogy a szobrász melyik évben és melyik
városban halt meg.

5p

b) Mentsük el a vizsgamappába HTML formátumban azt a weblapot, melyen az a) pontban kért információkat megtaláltuk.

5p
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