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Informatika érettségi felkészítő feladatok – 7. variáns 

 

1. Nyissuk meg az info_h állományt.  

 a) Módosítsuk a weblap kódját úgy, hogy az egyébként 300 pixel magas-
ságú kép 150 pixelesként jelenjen meg, így a kép méretei feleződjenek. 

5p 

 b) Készítsünk a kép alá egy sorszámozás típusú listát. A négy listaelem le-
gyen a műalkotáson megmintázott négy amerikai elnök neve. 

10p 

    

2. Nyissuk meg az info_a állományt.  

 a) Módosítsuk az alkalmazottak adattábla tulajdonságait úgy, hogy 1000 
lejnél kisebb fizetéseket ne lehessen beírni az adattáblába. 

5p 

 b) Az alkalmazottak adattáblát egészítsük ki az Alkalmazási dátum nevű, 
Dátum (Date) típusú mezővel. Pál Sándornak írjuk be ebbe a mezőbe 
a 2010. december 16. dátumot az ott elfogadott formátumban. 

10p 

    

3. Nyissuk meg az info_w állományt.  

 a) Az első bekezdés után hozzunk létre egy új sort, és abba írjuk be 24-es 
betűmérettel az első kép felső részén látható szöveget az ott használt 
formázással:  

5p 

 b) Növeljük az első kép fényerejét 64%-kal. 5p 

 c) A képsor alatti bekezdéseket rendezzük három oszlopba (hasábokba) 
az alábbi mintára: 

 

5p 

    

4. Nyissuk meg az info_p állományt.  

 a) Szúrjunk be egy új diát a bemutató végére Comparison (Összehasonlítás) 
elrendezéssel. 

5p 

 b) Az új dia teljes hátterét töltsük ki hullámvonal mintával:  5p 

 c) Az első dia felső szövegdobozának animációját módosítsuk úgy, hogy ez 
a cím betűnként jelenjen meg, 40%-os betűk közötti késleltetéssel. 

5p 



2/2 
 

5. Nyissuk meg az info_x állományt.  

 a) Az A2 cella tartalmát forgassuk el 90°-kal balra. 5p 

 b) A táblázat egy igazgató és egy menedzser fizetéseit mutatja 2017 
minden hónapjában. Az E14 cellába számítsuk ki, hogy az igazgató éves 
fizetése mennyivel több a menedzser teljes évi fizetésénél. 

5p 

 c) Módosítsuk a diagram skálabeosztását úgy, hogy a számozás 2000-től 
4000-ig tartson és 400-asával növekedjen. 

5p 

    

6. Nyissuk meg a vizsgamappát.  

 a) Nevezzük át az info_r állományt info_r_v2-re. 5p 

 b) A vizsgamappában hozzunk létre egy gyorsparancsot (shortcut), melyre 
duplán kattintva megnyitható az info mappában tárolt info_j állomány. 

10p 

    

7. Keressünk az Interneten információkat a păpădie elnevezésű növényről.  

 a) Írjuk be az info_t állományba a növény kétféle magyar nevét. 5p 

 b) Mentsünk el a vizsgamappába HTML formátumban egy olyan weblapot 
cent néven, mely az említett növényről román nyelvű leírást tartalmaz. 

5p 

 


