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SZÁMÍTÓGÉP felépítéseSZÁMÍTÓGÉP felépítése
FŐBB ALKOTÓK:FŐBB ALKOTÓK:
uu alaplap (busz)alaplap (busz)

•• összekötő egységösszekötő egység

uu memória (RAM)memória (RAM)
•• átmeneti tároló egységátmeneti tároló egység

uu belső tárhely belső tárhely 
(HDD v. SSD)(HDD v. SSD)
•• hosszú távú tároló hosszú távú tároló 

egységegység

uu processzor (CPU)processzor (CPU)
•• számító egységszámító egység

uu PERIFÉRIÁKPERIFÉRIÁK
•• egéregér BEBE

•• billentyűzetbillentyűzet BEBE

•• monitormonitor KIKI

•• nyomtatónyomtató KIKI

•• webweb--kamerakamera BEBE

•• fényképezőfényképező BEBE

•• érintőképernyőérintőképernyő
•• pendrivependrive

uu (háttértár is)(háttértár is)

1. oldal

+ SZOFTVEREK
NEUMANN JÁNOS
1903-1957



SZOFTVEREKSZOFTVEREK
FŐBB FAJTÁK:FŐBB FAJTÁK:
uu Operációs rendszerOperációs rendszer

•• Windows, Linux, Android...Windows, Linux, Android...

uu Rendszerközeli Rendszerközeli 
szoftverekszoftverek
•• víruvédelem, játék, víruvédelem, játék, 

programozás...programozás...

uu Felhasználói Felhasználói 
szoftverekszoftverek
•• Office, Internet böngésző...Office, Internet böngésző...

2. oldal

MULTIMÉDIA: ha az 
információ átadására több 
csatornát is használunk.

Feladatai:Feladatai:
uu Hardver kezelésHardver kezelés
uu Felhasználó kezeléseFelhasználó kezelése
uu hibakezeléshibakezelés

SSD: mozgó lkatrész
nélküli háttértár

ERGONÓMIA: A dolgozó ember 
és környezetének viszonya.



NAGYSÁGRENDEKNAGYSÁGRENDEK

uu ÁtváltásokÁtváltások
üü 8 bit = 1 Byte (bájt)8 bit = 1 Byte (bájt)

üü 1 kB (kiló) = 1024 B = 21 kB (kiló) = 1024 B = 210  10  BB
üü 1 MB (mega) = 1024 kB = 21 MB (mega) = 1024 kB = 220 20 BB
üü 1 GB (giga) = 1024 MB = 21 GB (giga) = 1024 MB = 230 30 BB
üü 1 TB (terra) = 1024 GB = 21 TB (terra) = 1024 GB = 240 40 BB
üü [1 PB ([1 PB (petapeta) = 1024 TB = 2) = 1024 TB = 250 50 B]B]

üü [1 HB ([1 HB (hexahexa) = 1024 PB]) = 1024 PB]

3. oldal

BIT: az információ 
alapegysége.

INFORMATIKA: az információ 
áramlásával foglalkozó tantárgy; 
legfőbb eszköze a számítógép.



Internetes KERESÉSI stratégiákInternetes KERESÉSI stratégiák

uu Kulcsszavas módszerKulcsszavas módszer
•• megfelelő szavak, karakterek; megfelelő szavak, karakterek; plpl: : googlegoogle, , altavistaaltavista, , 

altvizslaaltvizsla

uu Tematikus módszerTematikus módszer
•• témakörök szűkítése; témakörök szűkítése; plpl: startlap család: startlap család

uu Direkt módszerDirekt módszer
•• bepróbálkozás; bepróbálkozás; plpl: : www.adidas.huwww.adidas.hu –– www.honda.huwww.honda.hu

uu Vegyes módszerVegyes módszer
•• ember és gép együttese; ember és gép együttese; plpl: a szomszédot megkérdezve: a szomszédot megkérdezve

4. oldal



HÁLÓZATOKHÁLÓZATOK

uu Alap topológiák:Alap topológiák:
•• SÍNSÍN

uu olcsó, de nem biztonságosolcsó, de nem biztonságos

•• GYŰRŰGYŰRŰ
uu drágább, de biztonságosabbdrágább, de biztonságosabb

•• CSILLAGCSILLAG
uu legdrágább, de a legbiztonságosabblegdrágább, de a legbiztonságosabb

A hálózatok építésekor sokszor vegyesen A hálózatok építésekor sokszor vegyesen 
használják ezeket az alap elemeket!használják ezeket az alap elemeket!

5. oldal

?



TOPOLÓGIÁK rajzaiTOPOLÓGIÁK rajzai

6. oldal



ADATÁTVITELI KÖZEGEKADATÁTVITELI KÖZEGEK

VezetékesVezetékes
uukoaxkoax
uuUTPUTP
uuüvegszálüvegszál

Vezeték nélküliVezeték nélküli
uuwifiwifi
uumikrohullámúmikrohullámú
uuműholdasműholdas

7. oldal



A HÁLÓZAT FŐBB ESZÖKZEIA HÁLÓZAT FŐBB ESZÖKZEI

•• ModemModem
uu átalakítóátalakító

•• RouterRouter
uu biztonsági őrbiztonsági őr

•• SwitchSwitch
uu eelosztólosztó

+ Wifi Router: + Wifi Router: 
uu router, switch, router, switch, 
uu wifi adówifi adó

8. oldal



EE--MAIL VÁNDORLÁSAMAIL VÁNDORLÁSA

9. oldal
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LEVELEZÉS (ELEVELEZÉS (E--MAIL)MAIL)

A vándorlás folyamataA vándorlás folyamata
•• a címet hátulról fejti fela címet hátulról fejti fel
•• döntéshelyzetben: döntéshelyzetben: a kevésbé forgalmas a kevésbé forgalmas 

irányba indulirányba indul
•• feldarabolódikfeldarabolódik

uukisebb a dugó veszélyekisebb a dugó veszélye
uukönnyebb a hibajavításkönnyebb a hibajavítás
uunehezebb a feltörésnehezebb a feltörés

•• timeout = időtúllépés timeout = időtúllépés (várakozási idő)(várakozási idő)
10. oldal



MAILMAIL--EK:EK:
uu CímzettCímzett
uu Titkos másolatTitkos másolat
uu TárgyTárgy
uu TartalomTartalom

uu AláírásAláírás
uu CsatolmányCsatolmány

11. oldal

ALÁÍRÁS 
beállítása a 
beállítások 
menüben.

A CÍMTÁR 
használata 
hasznos!

illik 
kitölteni!

FELADAT: FELADAT: 
Küldj egy eKüldj egy e--mailt nekem: mailt nekem: 
[hollai.gabor@g[hollai.gabor@g--piar.hu]piar.hu]
Benne: Benne: 
uu Ajánlj 2 jó helyet, amit Ajánlj 2 jó helyet, amit 

ismersz, ahol szeretsz ismersz, ahol szeretsz 
lenni! lenni! 

uu Keress hozzá illusztrációt Keress hozzá illusztrációt 
és csatold az eés csatold az e--
mailedhez!mailedhez!

| VÁLASZ | | VÁLASZ | 
| VÁLASZ MINDENKINEK | | VÁLASZ MINDENKINEK | 
|TOVÁBBÍTÁS ||TOVÁBBÍTÁS |



A KÉPEK világaA KÉPEK világa

KÉPEKKÉPEK
•• Pixelgrafikus Pixelgrafikus (pl. (pl. bmpbmp))

uu képpontonként jegyzi meg a színeketképpontonként jegyzi meg a színeket
uu rossz nagyítás!rossz nagyítás! | | PIXELESEDÉSPIXELESEDÉS

•• Vektorgrafikus Vektorgrafikus (pl. (pl. pdfpdf))
uu koordinátákat és íveket jegyez meg koordinátákat és íveket jegyez meg 
uu jól nagyítható!jól nagyítható!

•• TömörítésTömörítés
uu veszteségmentes (pl. veszteségmentes (pl. tifftiff))
uu veszteséges (pl. veszteséges (pl. jpgjpg) ) 

ZAJOSODÁSZAJOSODÁS
12. oldal



MÉDIAISMERETMÉDIAISMERET
uu Filmcím: Filmcím: A gyűlöletA gyűlölet
uu rendező: rendező: MatthieuMatthieu KassovitzKassovitz

• apák?
• belváros-külváros?
• wc-jelenet... - kik a 

következmények irányítói?
• „Tőletek ki véd meg?”
• 3 kultúra, 3 karakter
• idő múlása?
• tehén?
• eleje-közepe-vége
• mit mutat – és mit nem?13. oldal



MÉDIAISMERETMÉDIAISMERET

uu PLÁN PLÁN [képkivágás]:[képkivágás]:
egy irányból készült felvétel, egy irányból készült felvétel, 
azonos képkivágással azonos képkivágással 

SZUPERPLÁN | PREMIER PLÁN | SZUPERPLÁN | PREMIER PLÁN | 
FÉLKÖZELI | KISTOTÁL | TOTÁL | FÉLKÖZELI | KISTOTÁL | TOTÁL | 
NAGYTOTÁLNAGYTOTÁL

uu SNITT: SNITT: 
legkisebb filmes egység; legkisebb filmes egység; 
azonos plánban, megszakítás azonos plánban, megszakítás 
nélkül nélkül (általában egy kamerával)(általában egy kamerával)

uu JELENET JELENET [[scenescene]]: : 
tértér--idő filmes egysége (időbeli idő filmes egysége (időbeli 
vagy térbeli ugrás választja el vagy térbeli ugrás választja el 
egymástól őket)egymástól őket)

uu SZEKVENCIA: SZEKVENCIA: tértér--időben vagy időben vagy 
narratívában összefüggő jeleneteknarratívában összefüggő jelenetek

MŰFAJOK: MŰFAJOK: 
reklám | hír | játékfilm | reklám | hír | játékfilm | 
... ... 

14. oldal



u Szabályok:
• Alapszabály: Egy dokumentumban helyet sose az [ENTER], vagy 

a [SPACE] gombok nyomogatásával készítünk! 

• Szövegbehozatalkor: első lépés a felesleges „közöktől”
megtisztítás! Ehhez le kell nyomni a „mindent mutat” gombot!

• Szövegszerkesztési egységek: 
BETŰ < BEKEZDÉS < DOKUMENTUM (szakaszolható)

• Írásjelek használata: az érintett szöveghez tapad 
(tapad = nincs szóköz!)! 
u kivétel a gondolatjel (előtte is, utána is szóköz)

• Aláhúzott betűket nem használunk!
(ennél értékesebb munkákra vállalkozunk csak!)

SZÖVEGSZERKESZTÉSSZÖVEGSZERKESZTÉS

Ez a „mindent 
mutat” gomb

15. oldal



oldalszámozásmindent mutatmásoltak beillesztése

SZÖVEGSZERKESZTÉSSZÖVEGSZERKESZTÉS
BEKEZDÉSEK

B
ES

Z
Ú
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S
LA
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N

ÉZ
ET

vonalzó

BETŰK

K
EZ

D
Ő

LA
P

TÁBLÁZATOK

DOKUMENTUM

WORD WORD kezelőfelületkezelőfelületÁBRÁK, GRAFIKÁK

16. oldal



SZÖVEGSZERKESZTÉSSZÖVEGSZERKESZTÉS
uu Szöveg forrása: Szöveg forrása: 

formázatlan formázatlan 
(micimacko.txt) fájlból(micimacko.txt) fájlból

uu Főcím: Főcím: nagyobb betű nagyobb betű ||
alsó szegély alsó szegély | | jó térköz jó térköz 

uu Alcím: Alcím: dőlt betűsdőlt betűs
uu Szöveg: Szöveg: sorkizártsorkizárt
uu Kép: Kép: beszúrás beszúrás |  |  

átméretezésátméretezés | | szöveg szöveg 
körbefuttatásakörbefuttatása ||

uu Lábléc készítés: Lábléc készítés: 
oldalszám oldalszám | | felső szegély felső szegély ||

Micimackó

felmérő: W0
17. oldal



SZÖVEGSZERKESZTÉSSZÖVEGSZERKESZTÉS

HASZNOS SZÉPÍTÉS: érdemes javítani a verssorok szedésénél az ENTER jeleket 
SHIFT+ENTER-re. A későbbiekben hasznunkra válik!

uu Új papírméret: Új papírméret: 
A6 A6 

uu Új margók: Új margók: 
körbe mindenhol körbe mindenhol 
1 cm1 cm

uu Képek: Képek: kisebbre kisebbre 
méretezés, úgy méretezés, úgy 
hogy újra legyen hogy újra legyen 
a kép mellett a kép mellett 
szövegszöveg

uu Bekezdések: Bekezdések: 
balra igazítottak balra igazítottak 
| térközök| térközök

uu Elválasztás: Elválasztás: 
automatikusautomatikus

uu Stílusok, Stílusok, 
tartalom...tartalom...

A Micimackó
dokumentum

átalakítása

felmérő: W1
18. oldal



SZÖVEGSZERKESZTÉSSZÖVEGSZERKESZTÉS

uu Kiindulási táblázat:Kiindulási táblázat:
•• 2 oszlop x 25 sor 2 oszlop x 25 sor 

(később bővíthető!)(később bővíthető!)
•• Szegélyek nincsenek, csak a Szegélyek nincsenek, csak a 

középenközépen

uu Betű:Betű:
•• Verdana betűtípusVerdana betűtípus
•• 12 pt betűméret12 pt betűméret
•• címek: vastaggal, nagybetűkkelcímek: vastaggal, nagybetűkkel
•• záró dátum: 10 pt betűméretzáró dátum: 10 pt betűméret

uu Bekezdés: Bekezdés: 
•• Címeknél: előtte 18 pt térközCímeknél: előtte 18 pt térköz
•• Bal oszlop: jobbra rendezveBal oszlop: jobbra rendezve
•• Jobb oszlop: balra rendezveJobb oszlop: balra rendezve

uu Fotó helye:Fotó helye:
•• aa jobb felső cella felosztásajobb felső cella felosztása
•• a jobb oldali cella körül szegélya jobb oldali cella körül szegély
•• aa cella mérete 2x2 cmcella mérete 2x2 cm

Önéletrajz 
táblázatos szerkezsztés

felmérő: W3

19. oldal



SZÖVEGSZÖVEG--
SZERKESZTÉSSZERKESZTÉS

Árajánlat készítés

uu Oldal: Oldal: A4A4--es es || fekvőfekvő ||
uu Cím: Cím: Cambria, 20 pt Cambria, 20 pt | | nagybetűs,nagybetűs, vastag vastag || alsó szegélyalsó szegély
uu Bekezdések: Bekezdések: Calibri, 12 pt Calibri, 12 pt | | nincs térköznincs térköz | | szimpla szimpla 

sorközsorköz ||
uu Elkülönülő bekezdések: Elkülönülő bekezdések: 6 pt térköz előtte6 pt térköz előtte
uu Táblázat: Táblázat: 7x7 7x7 || függőleges szegélyek nélkül függőleges szegélyek nélkül || a leírás a leírás 

betűmérete 10 pt betűmérete 10 pt | | a tételek megnevezése vastag a tételek megnevezése vastag ||
uu Aláírás készítés: Aláírás készítés: tabulátorral (16, 23, 19,5 cmtabulátorral (16, 23, 19,5 cm--nél)nél)
uu Céges fejléc: Céges fejléc: egyénilegegyénileg

20. oldal



SZÖVEGSZÖVEG--
SZERKESZTÉSSZERKESZTÉS

uu Cím: Cím: Ariel, 20 ptAriel, 20 pt || bekezdés bekezdés 
alatt szegélyalatt szegély ||

uu Bekezdések: Bekezdések: 9 pt betűk 9 pt betűk ||
balra rendezés balra rendezés || szimpla szimpla 
sorközsorköz ||

uu Felsorolás: Felsorolás: számozott fajta, számozott fajta, 
de betűkkelde betűkkel

uu Felsorolás tartalma: Felsorolás tartalma: balról balról 
behúzottbehúzott

uu Láblécben: Láblécben: oldalszám oldalszám ||
felső szegélyfelső szegély ||

uu Utolsó bekezdés: Utolsó bekezdés: 
tabulátorral (5,75; 13 cm)tabulátorral (5,75; 13 cm)

uu Forrás: Forrás: dőltdőlt || jobbra jobbra 
rendezettrendezett

Általános dokumentum 
tabulátorral

felmérő: W2
21. oldal



+ TIPOGRÁFIA+ TIPOGRÁFIA
uu szöveges eszközeink szöveges eszközeink 

betűtípus, betű betűtípus, betű jelllegjellleg, hamis betűk, iniciálék, hamis betűk, iniciálék
(folyó szövegben a sorrend: dőlt | kiskapitális | nagybetűs | ritkított | színes)(folyó szövegben a sorrend: dőlt | kiskapitális | nagybetűs | ritkított | színes)

uu hol olvasunk?!hol olvasunk?!
uu betűméretek betűméretek –– logaritmus logaritmus ((cicerocicero))

(8(8--10 könyv A5, 1010 könyv A5, 10--12 jegyzet A4, 1412 jegyzet A4, 14--24 cím | >24 plakát...)24 cím | >24 plakát...)

uu betűméret kiadványonként betűméret kiadványonként 
(kiskapitális, egalizálás)(kiskapitális, egalizálás)

uu sorok hosszúságasorok hosszúsága
uu csatorna csatorna (elválasztás, rendezés)(elválasztás, rendezés)

uu bekezdések elválása bekezdések elválása –– fattyúsorokfattyúsorok
uu oldaltükör oldaltükör –– százalékok százalékok 

(kiadvány méretek | beszédes illusztrációk: képek, grafikonok)(kiadvány méretek | beszédes illusztrációk: képek, grafikonok)

22. oldal

A SZABÁLYOK 
AZÉRT VANNAK, 

HOGY 
MEGMENTSE A 

KEZDŐT A 
TÉVEDÉSEKTŐL, 
A GYAKORLOTT 

SZAKEMBER 
VISZONT JÓ 
ÉRZÉKKEL 

FELÜLEMELKEDIK 
RAJTUK.



KIADVÁNYOK VILÁGAKIADVÁNYOK VILÁGA

Nyomtatott Nyomtatott 
kiadványokkiadványok

uu SZÖVEGSZERKESZTÉSSZÖVEGSZERKESZTÉS
•• szövegfolyam szövegfolyam 
•• Pl: WordPl: Word

uu KIADVÁNYSZERKESZTÉSKIADVÁNYSZERKESZTÉS
•• oldaltervezésoldaltervezés
•• Pl: PublisherPl: Publisher

Elektronikus Elektronikus 
kiadványokkiadványok

•• HONLAPSZERKESZTÉSHONLAPSZERKESZTÉS
uu szövegfolyamszövegfolyam
uu Pl: Pl: SPDSPD

•• PREZENTÁCIÓKÉSZÍTÉSPREZENTÁCIÓKÉSZÍTÉS
uu oldaltervezésoldaltervezés
uu Pl: PowerPointPl: PowerPoint

Végtermék szerinti csoportosítás

SZÖVEGFOLYAM: minden kiegészítéskor a korábbi szövegek (és szövegelemek) az oldalon a margók által 
határolt területen autómatikusan lefelé tolódnak
OLADALTERVEZÉS: az oldalon az elemek egy adott helyen maradnak, bővítéskor átméretezésben 
gondolkodhatunk; zsúfolódni tudnak csupán

23. oldal



PREZENTÁCIÓKPREZENTÁCIÓK
1. feladat:1. feladat:
uu 1. DIA1. DIA

Elrendezés: Elrendezés: címdiacímdia
Szöveg: Szöveg: Piar 2014 utazási iroda | ajánlataPiar 2014 utazási iroda | ajánlata
Animációk: Animációk: hasadás | hasadás | Áttűnés: Áttűnés: előtűnéselőtűnés

uu 2. DIA2. DIA
Elrendezés: Elrendezés: Cím és tartalomCím és tartalom
Szöveg: Szöveg: Programok | Vizibiciklizés a Dunán felfelé | Programok | Vizibiciklizés a Dunán felfelé | 
Búvárkodás a gödi FeneketlenBúvárkodás a gödi Feneketlen--tóban | Hörpintgetés a tóban | Hörpintgetés a 
Belga Sörházban | Éjszakai fürdés a gödiBelga Sörházban | Éjszakai fürdés a gödi--szigeten | szigeten | 
Gyorsulái verseny az M2Gyorsulái verseny az M2--esenesen
Animációk: Animációk: megjelenés | megjelenés | Áttűnés: Áttűnés: előtűnéselőtűnés

uu 3. DIA3. DIA
Elrendezés: Elrendezés: Cím és 2 tartalomCím és 2 tartalom
Szöveg: Szöveg: Információk | TELEFONSZÁM: 27/123Információk | TELEFONSZÁM: 27/123--456 | 456 | 
CÍM: Csodavirág rét 13. | MAIL: CÍM: Csodavirág rét 13. | MAIL: 
csodaorszag@godipiar.hucsodaorszag@godipiar.hu
Animációk: Animációk: megjelenés | megjelenés | Áttűnés: Áttűnés: előtűnéselőtűnés

FONTOS TUDNI:
ANIMÁCIÓ: a diatartalmak (kép, szöveg) mozgását 

állíthatjuk be.
ÁTTŰNÉS: a diák váltásának módját állíthatjuk be.

24. oldal



PREZENTÁCIÓKPREZENTÁCIÓK

2. feladat:2. feladat:
uu Elrendezés beállításaElrendezés beállítása

[cím és tartalom][cím és tartalom]

uu Téma választásaTéma választása
uu Kép beszúrásaKép beszúrása

[o:/oraimunka meghajtóról][o:/oraimunka meghajtóról]

uu Feliratoki és nyilak Feliratoki és nyilak 
beszúrásabeszúrása

uu Animációk készítéseAnimációk készítése
uu Sorrend és indítás Sorrend és indítás 

beállításabeállítása
[előző után][előző után]

ANIMÁCIÓS MUNKAABLAK: 
itt állíthatjuk át az animációs 

lépések sorrendjét, időzítését és 
minden fontos tulajdonságát.

25. oldal



MÉDIAISMERETMÉDIAISMERET
MÉDIA: MÉDIA: 
uu ReklámfilmekReklámfilmek
uu HírekHírek

MOZGÓKÉPISMERET:MOZGÓKÉPISMERET:
uu A gyűlölet (A gyűlölet (MatthieuMatthieu KassovitzKassovitz))
uu NikitaNikita –– Bérgyilkos (Bérgyilkos (LucLuc BessonBesson))
uu AmelieAmelie csodálatos élete (Jeancsodálatos élete (Jean--Pierre Pierre JeunetJeunet))
uu ChaplinChaplin
uu Volt egyszer egy vadnyugatVolt egyszer egy vadnyugat
uu SometimesSometimes
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TÁBLÁZATKEZELÉSTÁBLÁZATKEZELÉS

uu AlapfogalmakAlapfogalmak
•• munkalapmunkalap
•• szerkesztőlécszerkesztőléc
•• cella (pl: B3)cella (pl: B3)
•• tartomány (pl: D12:E15)tartomány (pl: D12:E15)

** Ha egyenlőségjellel (=) kezdünk egy Ha egyenlőségjellel (=) kezdünk egy 
cellatartalmat, akkor utasítás cellatartalmat, akkor utasítás 
következik (vagyis jelenetése: következik (vagyis jelenetése: 
SZÁMOLD!SZÁMOLD!))

uu AlapműveletekAlapműveletek
•• összeadás (+)összeadás (+)
•• kivonás (kivonás (--))
•• osztás (/)osztás (/)
•• szorzás (*)szorzás (*)
•• alap függvények alap függvények 

| összegzés | átlag | minimum | | összegzés | átlag | minimum | 
maximum | darabszám |maximum | darabszám |

tartomány (D12:E15)cella (B3)

szerkesztőléc
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TÁBLÁZATKEZELÉSTÁBLÁZATKEZELÉS
utasítás jelentése

=C3 A C3 mező tartalmát adja vissza.

=B5*C1 Összeszorozza a B5 és a C1 cellák tartalmát.

=D2/5 Elosztja a D2 cella tartalmát 5-el.

=(C1+20-C2)*C3 Hozzáad a C1-hez 20-at, majd kivonja belőle a C2-t 
és az egészet megszorozza a C3 cellával!

=SZUM(C1:C10) Összegezi a C1-C10 tartomány elemeit.

=ÁTLAG(D1:F10) Átlagolja a D1-F10 által határolt tartományt!

=MIN(E2:E15) Megkeresi az E2-E15 tartomány legkisebb értékét.

=MAX(F2:G5) Megkeresi az F2-G15 tartomány legnagyobb elemét.

=DARAB(F2:G5) Kiszámolja hány darab számmal kitöltött cella van 
az adott tartományban (F2-G5)

Cellaegyesítés
Tájolás KifestésSzegélyezés

Függvények 
varázslója
[jobb oldalt!]

Műveleti példák
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TÁBLÁZATKEZELÉSTÁBLÁZATKEZELÉS
1. FELADAT:1. FELADAT:
uu Vidd fel a jobb oldali adatsort!Vidd fel a jobb oldali adatsort!
uu A sorszámok bevitelét ne A sorszámok bevitelét ne 

egyesével végezd!egyesével végezd!
uu A minta szerint formázd!A minta szerint formázd!
uu Az adatok alatt (a 18. sortól) Az adatok alatt (a 18. sortól) 

készítsd el a lenti ábra szerinti készítsd el a lenti ábra szerinti 
területet!területet!

uu A keretezett A keretezett 
részekben részekben 
számoltasd ki számoltasd ki 
az excellel az az excellel az 
válaszokat!válaszokat!

uu Figyelj a cellák Figyelj a cellák 
típusának típusának 
beállítására!beállítására!

HASZNÁLANDÓ 
FÜGGVÉNYEK:

• Alapműveletek (* / + - )
• Alapfüggvények: SZUM, MAX, 

MIN, ÁTLAG, DARAB
• További függvények: DARAB, 

DARABTELI, DARABÜRES
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TÁBLÁZATKEZELÉSTÁBLÁZATKEZELÉS

2. FELADAT:2. FELADAT:
uu Az elsőző adatsor alapján Az elsőző adatsor alapján 

készítsd el a következő két készítsd el a következő két 
grafikont!grafikont!

uu Felső ábra: Felső ábra: 
•• Januári befizetések ábrázolása Januári befizetések ábrázolása 

egyszerű oszlopdiagramon!egyszerű oszlopdiagramon!
•• Az x tengely helyes feliratokkal Az x tengely helyes feliratokkal 

jelenjen meg!jelenjen meg!
•• Az érétekek látszódjanak az Az érétekek látszódjanak az 

oszlopok felett!oszlopok felett!

uu Alsó ábra:Alsó ábra:
•• Az összes befizetés ábrázolás Az összes befizetés ábrázolás 

három dimenziós három dimenziós 
oszlopdiagramon!oszlopdiagramon!

•• Az x tengely feliratai itt is a nevek Az x tengely feliratai itt is a nevek 
legyenek!legyenek!

•• Legyen jelmagyarázat az oszlopok Legyen jelmagyarázat az oszlopok 
felett!felett!

•• A grafikon címe értelemszerűen!A grafikon címe értelemszerűen!
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