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Balogh László

ÁLTALÁNOS ALAPFOGALMAK





1. A TE HET SÉG FO GAL MA

A múlt szá zad het ve nes évei től kezd ve vi lág szer te az ér dek lő dés kö zép pont já ba
ke rült a te het ség té ma kör. Azt megelő zően is pró bál ták fel tár ni a te het ség fo gal -
mát, ke res ték a fej lő dés gyö ke reit, de a gya kor la ti fej lesz tő mun ká hoz iga zán az
el múlt négy év ti zed ben fo gal maz ták meg át fo gó el mé le tei ket a ku ta tók. Most
ezen ered mé nyek ből egy szűk át te kin tés ben fog lal juk össze a te het ség ér tel me -
zé sé hez, fej lesz té sé hez szük sé ges alap ve tő pszi cho ló giai és pe da gó giai is me re -
te ket.

Az aláb biak ban szá mos fon tos ku ta tót és el mé le tet ta lá lunk, akik és amik a
te het ség fo gal má nak, je len té sé nek és tar tal má nak tisz tá zá sá hoz hoz zá já rul tak.
Ez az át te kin tés bő vebb is le het ne (vö. Ba logh 2006; Gyarmathy 2006; Tóth L.
2003), de a hang súly itt azo kon a fő gon do la to kon van, ame lyek a te het ség sok-
 szí nű fo gal má nak megér té sé hez elen ged he tet le nek. Nincs min den ki ál tal egy-
 sé ge sen el fo ga dott te het ség fo ga lom, de több olyan el mé let, mo dell szü le tett,
ame lyek mindegyi ke gyak ran kö zel is áll egy más hoz, s egy ben kü lönb sé geik kel
ráirá nyít ják fi gyel mün ket a komp lex te het ség fo ga lom ár nyalt ér tel me zé sé re.
Ezek kö zül te kin tünk át az aláb biak ban egy cso kor ra va lót.

1.1. Az el ső lé pé sek a te het ség ér tel me zé sé hez

A 19. szá zad tól kezd ve az in tel li gen cia- és te het ség ku ta tás né hány elő fu tá ra ar ra
tö re ke dett, hogy az em be ri agy funk cióit el kü lö nít se, hogy így a több vagy ke ve -
sebb te het ség gel ren del ke ző egyé nek kö zöt ti kü lönb sé ge ket job ban megért sék.
Ezen ku ta tók kö zül né há nyan igen fi gye lem re mél tóak, hi szen őket te kint jük a
ké sőb bi in tel li gen cia-, majd az eb ből ki nö vő te het ség ku ta tás elő fu tá rai nak.

Charles Dar win uno ka öccse, Francis Galton (1822–1911) meg volt ró la győ-
 ződ ve, hogy a vi lá gon min den mér he tő, és az agy kör mé rete stan dard ja ként a
ko po nya mé re teit al kal maz ta. Egyik fran cia kortársa, Paul Broca se bész és ant ro -
po ló gus (1824–1880) azok ról az el mé le tei ről volt hí res, mi sze rint össze füg gés
van az agy sú lya és kör mé re te, va la mint az in tel li gen cia kö zött. 

Galton és Broca el mé le teit Alfred Binet színrekerülésével kezd ték meg kér dő -
je lez ni, majd el vet ni. Binet a Sor bonne pszi cho ló giai la bo ra tó riu má nak volt az
igaz ga tó ja, ahol egyik asszisz ten se Piaget volt. Binet el ve tet te azt az el mé le tet,
mi sze rint az agy mé re te és az in tel li gen cia kö zött össze füg gés len ne, és egy pszi-
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 cho ló giai lag megala po zott meg kö ze lí tést ke re sett az in tel li gen cia je len sé gé nek
ér tel me zé sé re. Je len tős mennyi ség ben gyűj tött olyan ada to kat, ame lyek az elő ző
el mé le tek kel nem vol tak össz hang ban. Ta nít vá nya, Theo do re Si mon se gí tet te
Binet-t ku ta tá sai ban. 1904-ben a fran cia Köz ok ta tá si Mi nisz té rium fel kér te
Binet-t és Si mont, hogy vizs gál ja nak meg olyan gye re ke ket, akik gyen gén tel je sí -
tet tek az is ko lá ban, és akik ta nu lá si ne héz sé gek kel küz döt tek. Binet és Si mon
sok 3–11 éves gye re ket vizs gált egy olyan ská la se gít sé gé vel, amit 30 teszt alap ján
ál lí tot tak össze. Ez a ská la azt ha tá roz ta meg, hogy a 30 teszt kö zül me lyi ket tud-
 ják megol da ni a 3–11 éves át la gos ké pes sé gű gye re kek az egyes kor cso por tok ra
le bont va.

Ugyanek kor egy né met pszi cho ló gus nak, Wil liam Sternnek (1871–1938) a
ham bur gi egye te men jobb öt le te tá madt. Egy olyan ma te ma ti kai for mu lát ja va -
solt, ami ben a gye rek men tá lis ko rát a bio ló giai ko rá val osz tot ta, majd az ered-
 ményt száz zal szo roz ta. Ez a for mu la ve ze tett a köz is mert in tel li gen cia-kvó -
ciens hez (IQ).

Az in tel li gen ciaku ta tá sok in ten zí ven foly tak a 20. szá zad ban, s több ki vá ló
ku ta tó: Ch. Spearman (1904), L. L. Thurstone (1938), R. B. Cattell (1943), L. M.
Terman és M. H. Oden (1954), J. P. Guilford (1967) vizs gá la ti ered mé nyei je len -
tő sen elő se gí tet ték, hogy kiala kul ja nak a te het ség ér tel me zé sé nek – nem csak az
in tel li gen ciát ma gá ba fog la ló – úgy ne ve zett több té nye zős mo dell jei. Ezek már
kö ze lebb visz nek ben nün ket a te het ség kor rekt ér tel me zé sé hez. Te kint sük át
ezek kö zül a leg fon to sab ba kat!

1.2. Jo seph Renzulli ‘há rom kö rös’ te het ség kon cep ció ja 

A mo dern te het ség ku ta tás egyik leg je len tő sebb ál lo má sát az ame ri kai Jo seph
Renzulli je len tet te a Con nec ti cu ti Egye te men 1977-ben. Há rom kö rös te het ség -
kon cep ció já val rak ta le a ma is vi lág szer te al kal ma zott el mé le tei nek alap ját.
„What makes giftedness?” (Mi ből áll a te het ség?) c. cik ke (Renzulli 1978) hosz-
szan tar tó ha tás sal volt a szak te rü let re. Renzulli (1978 és 1985) azt ál lít ja, hogy
az őt megelő ző te het ség ku ta tás nak kö szön he tően egyér tel mű vé vált, hogy a te-
 het sé get nem le het egyet len kri té rium alap ján meg ha tá roz ni.

Renzulli el mé le te há rom, a krea tív/pro duk tív em be re ket jel lem ző tu laj don -
ság ra épül. Ez a há rom tu laj don ság vagy kom po nens a kö vet ke ző:

• Át la gon felüli ké pes sé gek.
• Feladat irán ti el kö te le zett ség.
• Krea ti vi tás.

Az át la gon felüli ké pes sé gek az ál ta lá nos és a spe ci fi kus ké pes sé ge ket egyaránt
ma guk ba fog lal ják. Úgy kell őket ér tel mez ni, mint az elér he tő leg ma ga sabb tel-
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 je sít mény szin tet egy adott té má ban. A feladat irán ti el kö te le zett ség a mo ti vá ció -
hoz ha son lít ha tó, de an nál szű kebb ér tel me zés ben. Pon to san azt je len ti, hogy az
il le tő lel ke se dik a felada tért, az vonz za őt. A krea ti vi tás egy olyan át fo góbb fo ga -
lom, amit más hol zse ni ként, emi nens ként is ne vez nek.

Renzulli sze rint ezek kö zül egyik elem ön ál ló je len lé te sem je len ti ön ma gá -
ban, hogy va la ki te het sé ges. A há rom elem in terak ció ja ve zet a te het sé ges vi sel -
ke dés hez (amint azt az 1. áb rán a há rom kör in terak ció já ba eső sa tí ro zott te rü let
is je lö li). Min den tu laj don ság szük sé ges, és egyen lő sze re pet ját szik. Eb ből kö-
 vet ke zik, hogy az in tel li gen cia nem az egyet len fel té te le a te het ség nek. 

Renzulli a kö vet ke ző kép pen fog lal ta össze ál lás pont ját (Renzulli–Reis 1985, 
p. 28): „A te het ség olyan vi sel ke dés for mák ból áll, amik az em be ri vo ná sok há -
rom alap cso port já nak in terak ció ját tük rö zik. Ez a há rom alap cso port az át la gon
felüli ál ta lá nos és/vagy spe ci fi kus ké pes sé gek, magasfokú feladat irán ti el kö te le -
zett ség és krea ti vi tás. A te het sé ges vi sel ke dést fel mu ta tó em be re ket azok, akik
ezek kel a je gyek kel ren del kez nek, vagy ki tud ják őket fej lesz te ni, és azo kat az
em be ri tel je sít mény bár mi lyen po ten ciá li san ér té kes te rü le tén hasz no sít ják.
Azok az egyé nek, akik ren del kez nek ilyen in terak ció val vagy ké pe sek an nak ki-

Át la gon 
felüli 

ké pes sé gek
Krea ti vi tás

⇒
Feladat irán ti
el kö te le zett ség

Ál ta lá nos tel je sít ményte rü le tek
Ma te ma ti ka • Kép ző mű vé szet • Ter mé szet tan • Fi lo -
zó fia • Tár sa da lom tu do má nyok • Jog • Val lás • Nyel vek
• Ze ne • Élet tu do má nyok • Moz gás mű vé szet

Spe ci fi kus tel je sít ményte rü le tek
Ka ri ka tú ra • Csil la gá szat • Köz vé le mény-ku ta tás • Ék-
 szer ter ve zés • Tér kép ké szí tés • Ko reog rá fia • Élet rajz •
Film ké szí tés • Sta tisz ti ka • Hely tör té net • Elekt ro ni ka •
Kom po ná lás • Kert épí té szet • Ké mia • De mog rá fia •
Mik ro-fény ké pe zés • Vá ros ter ve zés • Lég szennye zés
kor lá to zá sa • Köl té szet • Di vat ter ve zés • Szö vés • Drá-
 ma írás • Rek lám • Jel mez ter ve zés • Me teo ro ló gia •
Bá bo zás • Mar ke ting • Já ték ter ve zés • Új ság írás •
Elekt ro ni kus ze ne • Gyer mek gon do zás • Fo gyasz tó vé -
de lem • Fő zés • Or ni to ló gia • Bú tor ter ve zés • Na vi gá -
ció • Ge nea ló gia • Szob rá szat • Vadvilág ke ze lé se •
Me ző gaz da sá gi ku ta tás • Ál la ti ta nu lás • Film kri ti ka

1. áb ra. Renzulli há rom kö rös mo dell je
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ala kí tá sá ra a há rom te rü let kö zött, az ok ta tá si le he tő sé gek nek és szol gál ta tá sok -
nak szé les ská lá ját igény lik, és ez utób biak gyak ran hiá nyoz nak a nor mál is ko lai
prog ram ból.”

1.3. Abraham Tannenbaum csil lag mo dell je

Te het ség el mé le té ben Tannenbaum (1983) azt ál lít ja, hogy mind a bel ső (sze mé -
lyes), mind a kül ső (kör nye ze ti) té nye zők re szük ség van. E té nye ző ket egy csil-
 lag diag ram ban áb rá zol ja (2. áb ra), ahol a te het sé get gra fi ku san a csil lag öt ágá-
 nak met sze te je lö li. 

Vé le mé nye sze rint a te het ség fej lő dé se so rán az aláb bi öt elem hat egy más ra:

• Ál ta lá nos ké pes sé gek: ez a G-fak tor meg fe le lő je, azé az ál ta lá nos in tel li gen -
ciáé, amit az IQ-tesz tek kel mér nek.

• Spe ciá lis al kal mas ság: olyan spe ciá lis te het ség, ami vel a sze mély ren del ke zik
és amiért kör nye ze te nagyra becsüli, mert az ki vé te les, spe ciá lis.

• Nem ér tel mi té nye zők: ezek azok a sze mé lyes ké pes sé gek, amik nem kap csol -
ha tók az in tel li gen ciá hoz, amik egy sze mély ka rak te ré hez, egyé ni jel lem vo ná -
sai hoz kö tőd nek: ön kép, mo ti vá ció, feladato rien tá ció stb.

2. áb ra. Tannenbaum csil lag mo dell je

Ál ta lá nos
ké pes ség

Vé let len

Spe ciá lis 
al kal mas ság

Kör nye ze ti 
tá mo ga tás

Nem ér tel mi té nye zők
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• Kör nye ze ti tá mo ga tás: pl. a gye rek csa lád ja, is ko lá ja, ba rá tai. Gyak ran van
szük ség rá juk a te het ség fej lő dé sé nek jó irány ba va ló te re lé sé hez. Ez a szü lők
és a ta nár ré szé ről is na gyon fon tos feladat.

• Vé let le nek: ezek ről a fak to rok ról leg több ször el fe led ke zünk, pe dig ugyan-
olyan je len tő sek. 

Ezek a té nye zők de fi ní ció juknál fog va az em ber éle té nek leg ke vés bé ki szá mít ha -
tó ese mé nyeit je lö lik, mégis nagy je len tő sé gük van a te het ség meg va ló sí tá sá ban
és a po ten ciá lok ki fe je zé sé ben.

1.4. Franz Mönks több té nye zős te het ség mo dell je

Az idők so rán egy re na gyobb em pi ri kus tá mo ga tást nyer tek azok az el mé le ti fel-
 té te le zé sek, ame lyek a te het ség hez szük sé ges fak to rok in terak ció ját vizs gál ták.
Ez ve ze tett Mönks több té nye zős te het ség mo dell jé hez. A ki vé te les ké pes sé gek, a
mo ti vá ció és a krea ti vi tás össze te vő kön kí vül ez a mo dell a csa lá dot, az is ko lát és
a tár sa kat is be von ja, mint tár sa dal mi pil lé re ket (3. áb ra).

Mönks a kü lön le ges ké pes sé gek ka te gó riá já ba so rol ja az in tel lek tuá lis ké pes -
sé gen túl a mo to ri kus, a tár sa dal mi és a mű vé szi ké pes sé ge ket is. Ez annyit je-
 lent, hogy nem csak a na gyon in tel li gens em be rek ese té ben be szé lünk te het ség -

ISKOLA TÁRSAK

CSALÁD

TE HET SÉG

3. áb ra. Mönks–Renzulli komp lex te het ségmo dell je

Motiváció Krea ti vi tás

Kivételes
képességek
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ről, hanem pél dául Pablo Picassót (mű vé szi) vagy a lab da rú gó Johan Cruyft
(mo to ri kus) is te het ség nek ne vez het jük.

Ezek a ki vé te les ké pes sé gek azon ban nem ele gen dőek a te het ség ma ni fesz tá -
lá sá hoz. A tehetséges sze mély nek igen mo ti vált nak kell len nie. Más szó val nagy
aka rat erő re és ki tar tás ra van szük sé ge ah hoz, hogy egy bi zo nyos felada tot vagy
inst ruk ciót öröm mel tud jon ki vi te lez ni (Mönks–Knoers 1997). A krea ti vi tás
szin tén fon tos ele me a sze mé lyi ség nek. Krea ti vi tás nak azt a ké pes sé get ne vez -
zük, amelynek se gít sé gé vel ere de ti, inventív mó don tud juk a prob lé má kat meg-
ol da ni. A füg get len ség és a pro duk tív gon dol ko dás ma gas szint je a ru tin sze rű
vagy rep ro duk tív gon dol ko dás sal he lyez he tő szem be. 

A tár sa dal mi pil lé rek kö zül a csa lád játssza a leg fon to sabb sze re pet a te het ség
ne ve lé sé ben, mert biz to sí ta ni tud ja, hogy a gyer mek egész sé ge sen és (lel ki leg)
kie gyen sú lyo zot tan nő hes sen fel. Más részt ar ra is van pél da, hogy a csa lád nem
is me ri fel vagy nem is me ri el a gyer mek po ten ciá lis te het sé gét, és ez ne ga tí van
be fo lyá sol hat ja a gyer me ket. Az is ko la szin tén fon tos pil lér. Be leért jük mind a
ve ze tést, mind a tan tes tü le tet. A ta ná rok kö zött van, aki oda fi gyel a te het sé gek re,
és van, aki ig no rál ja őket az osz tá lyá ban. A szer ző vé le mé nye sze rint azon ban
amennyi ben az is ko la ve ze tés tisz tá ban van a te het ség gon do zás sal kap cso la tos
prob lé mák kal, az az egész is ko la lég kö ré re ki hat, és po zi tív hoz záál lást ered mé -
nyez. Így a ta ná rok könnyeb ben áll nak elő a te het sé ges gyer me kek igé nyei nek
kielé gí té sét cél zó sa ját kez de mé nye zé sek kel. A har ma dik pil lért a tár sak je len tik.
Tár sak nak azo kat a gye re ke ket ne ve zi Mönks, akik ha son ló fej lett sé gi fo kon áll-
 nak. A nem azo nos szin ten ál ló osz tály tár sak ko mo lyan gá tol hat ják a te het sé ges
gyer mek in tel lek tuá lis, de legin kább pszi cho ló giai fej lő dé sét. A te het sé ges ta nu -
lót gyak ran tart ják be kép zelt nek vagy stré ber nek, ami az tán alul tel je sí tés hez és
sze mé lyi ség be li tor zu lá sok hoz is ve zet het (Mönks–Van Boxtel 1985).

Mönks a te het ség fo gal mát a kö vet ke ző leírás sal ad ja meg: „A te het ség há rom
sze mé lyi ség jegy in terak ció já ból jön lét re. En nek a há rom jegy nek (mo ti vá ció,
krea ti vi tás, ki vé te les ké pes sé gek) az egész sé ges fej lő dé sé hez megér tő, tá mo ga tó
tár sa dal mi kör nye zet re van szük ség (csa lád, is ko la, tár sak). Más szó val: a hat
fak tor po zi tív in terak ció ja a te het ség meg je le né sé nek elő fel té te le” (Mönks–
Knoers 1997, p. 192.).

1.5. Czeizel End re 2 × 4 + 1 fak to ros mo dell je

A ha zai ku ta tók kö zül kieme lés re ér de mes Czeizel End re (1997) 2×4+1 fak to ros
mo dell je (4. áb ra). Eb ben a szer ző in teg rál min den olyan té nye zőt, amely a fej-
 lesz tő mun ká ban meg ha tá ro zó sze re pet ját szik. 

A szer ző a Renzulli-féle há rom kö rös mo dell ből in dul ki, ami kor a te het ség
össze te vőit meg ha tá roz za, azon ban az át la gon felüli ké pes sé gek kö ré ben kü lön -
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vá laszt ja az ál ta lá nos in tel lek tuá lis és a spe ciá lis men tá lis ké pes sé ge ket, ter mé -
sze te sen ő is fon tos nak tart ja a krea ti vi tást és a mo ti vá ciós té nye ző ket.

A kör nye ze ti té nye zők a Mönksnél ta lál ha tó há rom ról ugyan csak négy re
mó do sul nak: Czeizel a tár sa da lom köz vet len sze re pét is hang sú lyoz za (el vá rá -
sok, le he tő sé gek, ér ték rend stb.) a te het sé ge sek ki bon ta ko zá sá ban a csa lád, az is-
 ko la és a kor társ cso por tok mel lett. Ér tel me zé sé ben ki len ce dik fak tor ként je le nik
meg a sors, amely az élet-e gész ség fak to ra: a te het ség ki bon ta ko zá sá hoz szük ség
van bi zo nyos élet tar tam ra és meg fe le lő egész sé gi ál la pot ra is. 

1.6. Jane Piirto pi ra mismo dell je

Piirto (1999) te het ség gon do zá si pi ra mismo dell jé ben a te het ség össze te vői jól
rend sze re zet tek, és a fej lő dést be fo lyá so ló té nye zők is meg je len nek, amint azt az
5. áb rán szemügy re ve het jük. 

Csa lád
Spe ci fi kus 
men tá lis 

adott sá gok

4. áb ra. Czeizel 2×4+1 fak to ros mo dell je

+ Sors fak tor

Is ko la

Ál ta lá nos 
ér tel mes ség

adott ság

Krea ti vi tási
adott ság

Kor társ- 
cso por tok

Mo ti vá ciós
adott sá gok

Tár sa da lom
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A ge ne ti kai ala pok egyér tel műek. Az emo cio ná lis as pek tus azo kat a sze mé -
lyi ség je gye ket összeg zi, ame lyek ál ta lá ban jel lem zik a kiemel ke dő tel je sít ményt
nyúj tó kat. A szer ző a leg je le sebb te het ség ku ta tók vizs gá la tai ra épít ve összeg zi
eze ket a tu laj don sá go kat, hoz zá té ve, hogy a lis ta nem tel jes, s ter mé sze te sen van-
 nak vi ta tott pont jai is. Ugyanak kor tény ként ál la pít ja meg, hogy a fel nőt tek ha té -
kony sá gu kat sze mé lyi sé gük nek kö szön he tik, és a si ke res fel nőt tek ezen jel lem -
zők zö mé vel ren del kez nek. A kog ni tív as pek tus ban a mi ni má lis in tel lek tuá lis
kom pe ten cia je le nik meg. A te het ség as pek tu sa a mo dell ben azo kat a spe ciá lis
te rü le te ket je lö li meg, ame lye ken konk ré tan ki bon ta koz hat a gye rek te het sé ge a
kép ző mű vé szet től a spor ton és kéz mű ves sé gen át az in ter per szo ná lis szfé ráig.
Vé gül a kör nye ze ti as pek tust a „na pocs kák” fém jel zik. Dön tő nek a szer ző a há -
rom felső na pot (ott hon, is ko la, kö zös ség és kul tú ra) je lö li meg, a má sik ket tő a

Vé let len

Ott hon

Is ko la

Nem

GÉ NEK
1. Ge ne ti kus as pek tus

2. Emo cio ná lis as pek tus

3. Kog ni tív as pek tus

4. Te het ség as pek tus

GÉ NEK

Kö zös ség 
és kul tú ra 5. Kör nye ze ti as pek tus

Írás
Ze neÜz letSportSzín házMű vé sze tekTu do má nyokKép ző mű vé szet

In tuí cióKész te tésKrea ti vi tásSzen ve délyKí ván csi ságÖn fe gye lem
Nyi tott ság (nai vi tás)

ImaginatívSzen zuá lisEmo cio ná lisHa té kony ság(in ten zi tás)In tel lek tuá lisPszi cho mo to ros

Tánc
Öt le -
tes ség

Spi ri tuá lis

Kéz mű ves

Vál lal ko zás

Ma te ma ti ka

Tu do má nyos

In ter per szo ná lis

Aka rat

Kép ze lő erő

Ész le lő ké pes ség

Perfekcionizmus

Két ér tel mű sé gek to le rá lá sa

Be lá tás

Ki tar tás

Androgínia

Ru gal mas ság

Koc ká zat vál la lás

Egy területen megnyilvánuló specifikus tehetség

Minimális intellektuális kompetencia

Személyiségjegyek

5. áb ra. Piirto te het ség gon do zá si pi ra mi sa
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gyer mek ne mé re és a vé let len ad ta le he tő sé gek re utal. Ezek mindegyi ke be fo lyá -
sol ja, hogy a te het ség ki bon ta ko zik-e vagy el sor vad.

1.7. Robert Sternberg in for má ciófel dol go zá si mo dell je

A szá mí tó gé pek, a mes ter sé ges in tel li gen cia és az em be ri in tel li gen cia mo del -
lezé sé nek mai ko rá ban ter mé sze tes nek tű nik, hogy az em be ri in tel li gen cia in-
 for má ciófel dol go zá si mo dell je kiala kul ha tott. Sternberg mun ká ját az em be ri 
in tel li gen cia fő, a pszi cho ló giai és pe da gó giai vi lá got ura ló in for má ciófel dol go -
zá si mo dell je ként tart ják szá mon. No ha a mo dell konceptuális ke re tei ezek ben a
szak mák ban meg győ zőek, gya kor la ti fel hasz ná lá sai kor lá to zot tak, mert nem
dol goz tak ki meg bíz ha tó mé ré si mód szert a fo ga lom al kal ma zá sá ra. Amíg ki
nem dol goz nak egy ilyen mé rést, nincs rá mód, hogy a mo dell ha té kony sá gát a
meg lé vő meg kö ze lí té sek kel össze vet ve fel mér hes sük.

A Sternberg-modell (1999) hár mas ala pú in tel li gen ciaszer ke ze tet ja va sol,
amely há rom alap ve tő in for má ciófel dol go zá si ké pes ség ből áll: me ta kom po -
nen sek ből, tel je sít ménykom po nen sek ből és is me ret szer zé si kom po nen sek -
ből.

A me ta kom po nen sek nagy ban ha son lí ta nak a metakogníció fo lya ma tai ra.
Ter ve zés ből, el lenőr zés ből és ér té ke lé si funk ciók ból áll nak. Ezek az alfunkciók a
kö vet ke zők ből te vőd nek össze: (1) a lé te ző prob lé mák felis me ré se, (2) a prob lé -
mák ter mé sze té nek tisz tá zá sa, (3) a prob lé ma megol dás meg ter ve zé se, (4) a meg-
ol dá si stra té gia ki vá lasz tá sa, (5) a megol dá si fo lya mat men tá lis rep re zen tá lá sa,
(6) a te vé keny ség men tá lis erő for rá sai nak össze hí vá sa, (7) a megol dá si fo lya mat
el lenőr zé se, és (8) a prob lé ma megol dó so ro zat vé gén a si ke res ség el bí rá lá sa.

A tel je sít ménykom po nen sek azok a men tá lis fo lya ma tok, ame lyek a meta-
komponensi te vé keny sé ge ket vi szik vé ghez. Ezek a kész sé gek vagy ké pes sé gek
is me ret te rü le ten ként vál toz nak. Ala cso nyabb szin tű men tá lis ope rá ciók ként
tart juk őket szá mon, és ter mé sze tük ből ki fo lyó lag au to ma ti ku sab bak, mint a
nagy ban kog ni tív me ta kom po nen sek.

Az is me ret szer zé si kom po nen sek be a sze lek tív kó do lás, a sze lek tív kom bi ná -
ció és a sze lek tív össze ha son lí tás tar to zik. A sze lek tív kó do lás az a ké pes ség,
ami vel a lé nye ges in for má ciót azo no sít juk, azt a hosszú tá vú me mó riá ban tá rol -
juk, és a lé nyeg te len in for má ciót ki se lej tez zük. A sze lek tív kom bi ná ció az in for -
má ció nak sé mák ká, gestalttá, fo ga lom má, öt let té stb. va ló átala kí tá sá nak a fo lya -
ma ta. (A hosszú távú me mó ria könnyeb ben elér he tő és hasz nál ha tó, ha az
in for má ciót meg fe le lően ren dez zük egy más hoz kap cso ló dó töm bök be.) A sze-
 lek tív össze ha son lí tás az a ké pes ség, ami vel a je len és a múlt be li in for má ciók kö-
 zöt ti össze füg gé se ket fel tár juk, és egy adott in for má ció nak az épp ak tuá lis prob-
 lé mák hoz vi szo nyí tott je len tő sé gét felis mer jük.
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Sternberg kö rül te kin tő mó don hív ta fel ar ra a fi gyel met, hogy az in tel li gens
vi sel ke dés kon tex tus füg gő. Azaz job ban vi sel ked he tünk olyan kör nye ze tek ben,
ami ket meg szok tunk, ami ket igé nyeink sze rint átala kít ha tunk, vagy ami ket
mint szá munk ra leg meg fe le lőb be ket ma gunk vá laszt ha tunk. Így egy adott is ko -
lá ban, osz tály ban, tan me net ben, adott ta nár vagy osz tály tár sak je len lé té ben fel-
ál lí tott fel té te lek és ál la po tok nem biz tos, hogy a te het sé ges ta nu ló szá má ra is az
ideá lis kör nye ze tet je len tik. Van olyan ta nár, aki nem ta nít ter mé szet tu do má -
nyo kat, a ter mé szet tu do má nyo san te het sé ges ta nu lók nagy bá na tá ra. Egy má sik
osz tály ban vagy is ko lá ban le het, hogy az osz tály tár sak lesz nek ne ga tív ha tás sal a
felis mert te het sé ges gye re kek re. Tud nak-e ilyen kör nye zet ben a te het sé ges ta nu -
lók in tel li gen sen vi sel ked ni? Sternberg el mé le te sze rint nem. Sternberg azt ta ní -
tot ta meg ne künk, hogy az in tel li gen ciák nak sok alaspektusa van, és hogy azok-
 tól a kon tex tu sok tól függ nek, ami ben a gye re kek ma gu kat na pon ta ta lál ják.

1.8. Françoys Gagné mo dell je a szunnya dó és a meg va ló sult te het ség ről

Françoys Gagné, ka na dai pszi cho ló gus a szunnya dó te het sé get az adott sá gok kal
asszo ciál ja. Ezen a ve le szü le tett em be ri ké pes sé ge ket ér ti. Heller–Mönks–Pas -
sow (1993, p. 27) sze rint „A szunnya dó te het ség olyan kom pe ten cia, amely az
em be ri adott sá gok va la mi lyen te rü le tén vagy te rü le tein je len tő sen fe lül múl ja az
át la got.” Gagné kö vet ke ző kép pen de fi niál ja a meg va ló sult te het sé get (1990, p.
22): „kü lön bö ző adott sá gok és in ter per szo ná lis, va la mint kör nye ze ti ka ta li zá to -
rok in terak ció já nak fej lő dé si ter mé ke.” 

Gagné diffe ren ciált mo dell je (6. áb ra) áb rá zol ja, hogy a talentum kü lön bö ző
adott sá gok al kal ma zá sa az adott te rü le ten szer zett is me re tek re és ké pes sé gek re.
Ez a fo lya mat kör nye ze ti ka ta li zá to rok (csa lád, is ko la, kö zös ség), va la mint in ter -
per szo ná lis ka ta li zá to rok (töb bek kö zött mo ti vá ció, ön bi za lom) se gít sé gé vel jön
lét re. Ter mé sze te sen az adott sá gok nak talentummá va ló átala ku lá sá ban nagy
sze re pe van a rend sze res ta nu lás nak, a gya kor lás nak és a kép zés nek is. Gagné
mo dell jét kö vet ke ző képp le het egy konk rét pél dán ér tel mez ni: Mo zart nak jó
krea tív és ze nei ké pes sé ge volt (aptitude). Ha nem lett vol na elég mo ti vá ció ja és
ön bi zal ma (intraperszonális ka ta li zá tor), hogy ötéve sen zon go ráz zon, he ge dül -
jön és ze nét sze rez zen, ak kor nem lett vol na ak ko ra ze nei talentum be lő le. Ezen
túl a csa lád ja (kör nye ze ti ka ta li zá tor) biz to sí tot ta, hogy ezt az adott sá gát ta nu -
lás sal és gyakorlással jól ki tud ja fej lesz te ni. A té nye zők ezen in terak ció ja volt 
a biz to sí ték rá, hogy Mo zart az zá a ze nei zse ni vé vált, akit mind nyá jan is me -
rünk.



19

Ál ta lá nos alap fo gal mak

6. áb ra. F. Gagné te het ség fej lő dé si mo dell je

KA TA LI ZÁ TO ROK

Tanulás, gyakorlás

SZUNNYA DÓ 
TE HET SÉG
KÉ PES SÉG-
 TE RÜ LE TEK

IN TEL LEK TUÁ LIS
In duk tív/de duk -
tív ér ve lés me mó-
 ria, meg fi gye lés,
íté lő ké pes ség stb.

KREA TÍV
Ere de ti ség, öt le-
 tes ség, hu mor
stb.

SZOCIO-AFFEKTÍV
Ve ze tői ké pes ség,
ta pin tat, em pá tia,
ön tu dat stb.

PERCEPTUÁLIS/
MO TO ROS

Erő, koor di ná ció,
ál ló ké pes ség, ru-
 gal mas ság stb.

EGYÉB
Extraszenzoros
ész le lés, gyó gyí-
 tá si ké pes ség stb.

TE HET SÉG
IS KO LÁS KOR BAN 

JEL LEM ZŐ TE RÜ LE TE

IS KO LAI
Nyel vek, tu do mány
stb.

STRA TÉ GIAI JÁTÉKOK
Sakk, rejt vé nyek,
video stb.

TECH NO LÓ GIA
Tech ni ka, szá mí tó gép
stb.

MŰ VÉ SZE TEK
Kép ző mű vé szet, 
szín ház, ze ne stb.

TÁR SA DAL MI TE VÉ-
 KENY SÉG

Ta ní tós ko dás, is ko lai
po li ti ka stb.

ÜZ LET
Eladás, vál lal ko zás stb.

SPORT

INTRAPERSZONÁLIS KA TA LI ZÁ TO ROK
FI ZI KAI

Antropometria, fi ziog nó mia, egész ség stb.
PSZI CHO LÓ GIAI

MO TI VÁ CIÓ: szük ség le tek, ér té kek, 
ér dek lő dé si kö rök stb.

AKA RAT: kon cent rá ció, ki tar tás stb.
SZE MÉ LYI SÉG: tem pe ra men tum, 

jel lem vo nás, rend el le nes ség

KÖR NYE ZE TI KA TA LI ZÁ TO ROK
KÖR NYE ZET

Fi zi kai, szo ciá lis, mak ro/mik ro stb.
SZE MÉ LYEK

Szü lők, ta ná rok, tár sak, men to rok stb.
FELADA TOK

Te vé keny sé gek, kur zu sok, prog ra mok
stb.

ESE MÉ NYEK
Ki hí vá sok, ju tal mak, vé let le nek stb.



2. AZ IS KO LAI TE HET SÉG GON DO ZÁS FŐBB
MÓD SZE REI

Amió ta is ko la lé te zik, a te het sé ges ta nu lók ra min dig is fi gyel tek a pe da gó gu sok;
év szá za dok ra vissza me nő si ke res te het ség gon do zó mun ká ról van nak ada taink.
Ugyanak kor az utób bi év ti ze dek ben a ku ta tók és a gya kor la ti szak em be rek sok
olyan esz közt, mód szert dol goz tak ki, ame lyek a ko ráb biak nál ha té ko nyab bá te-
 he tik az is ko lai te het ség gon do zást. Ezek kö zül há rom al kal ma zá sa elen ged he tet -
len a si ke res te het ség gon do zó mun ká hoz: a gaz da gí tás, a gyor sí tás és az egyé ni
diffe ren ciá lás. Ezek az alap jai a ha té kony te het ség gon do zás nak. A kö vet ke zők -
ben át te kint jük ezek fon to sabb kér dés kö reit, ame lyek a gya kor la ti te het ség fej -
lesz tő mun ká hoz tám pon tul szol gál hat nak.

2.1. Gaz da gí tás, dú sí tás

Tar tal mi szem pont ból a te het ség gon do zás nak a leg főbb alap el ve a gaz da gí tás
(dú sí tás). Cél ja alap ve tően az is me re tek és a mű ve le tek re épü lő ké pes sé gek kö te -
le ző ta na nya gon túl lé pő fej lesz té se, e nél kül nincs ér de mi te het ség fej lesz tés.

Passow (1958) a gaz da gí tás nak négy faj tá ját kü lö ní tet te el egy más tól, ezek
ugyan csak tám pon tul szol gál nak a si ke res, diffe ren ciált gya kor la ti meg va ló sí -
tás hoz (idé zi: Páskuné 2000, p. 200):

• Mély ség ben tör té nő gaz da gí tás. En nek so rán több le he tő sé get kí ná lunk a
te het sé ges gyerekeknek tu dá suk és ké pes sé geik al kal ma zá sá ra, mint ál ta lá -
ban a ta nu lók nak.

• A „tar tal mi gaz da gí tás” azt je len ti, hogy a ta na nya got a ta nu lók ra ér zé ke -
nyen szer keszt jük meg, fi gye lem be vé ve ér dek lő dé sü ket, szük ség le tei ket, s
eze ket köz ben fej leszt jük.

• A „fel dol go zá si ké pes sé gek gaz da gí tá sa” el ső sor ban a krea tív és kri ti kus
gon dol ko dás fej lesz té sét je len ti fel fe de ző, il let ve in ter disz cip li ná ris te vé -
keny ség köz ben.

• A „tem pó ban tör té nő gaz da gí tás” a te het sé ges gye re kek át la gos nál gyor-
 sabb mun ká já ra épül: ugyanannyi idő alatt töb bet ké pe sek fel dol goz ni tár-
 saik nál, így kiegé szí tő ele me ket is be von ha tunk a ta nu lá si fo lya mat ba.
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2.1.1. Gazdagítási modellek

Szá mos szisz te ma ti kus gaz da gí tó prog ram mo dellt ismerünk, mint pél dául a
Ren zulli és Reis (1986) ál tal ki fej lesz tett Gaz da gí tó Triád/For góaj tó Mo dellt,
Treffinger (1986) Egyénre Szabott Prog ram ter ve zési Mo dell jét (Individualized
Prog ram Planning Model – IPPM), a Feldhusen és Kolloff (1979, 1986), va la mint
Moon és Feldhusen (1991) ál tal tá mo ga tott Purdue Há rom lép csős Mo dellt, a
Renzulli (1994) és Feldhusen (1995) ál tal be mu ta tott te het ség fej lesz té si mo del le -
ket, va la mint a Betts (1986) ál tal be mu ta tott Au to nóm Ta nu ló Mo dellt (Autono-
mous Learner Mo del). E mo del lek mindegyi ke vi szony lag át fo gó ter vet ad a 
te het sé ges gyer me kek azo no sí tá sá ra és a szá muk ra ké szí tett prog ram szol gál ta tá -
sok ra, ame lyek alap ve tően gaz da gí tó ter mé sze tűek. Ezek kö zül mi most hár mat
mu ta tunk be váz la to san, ezek a legel ter jed teb bek a pe da gó giai gya kor lat ban.

A Renzulli-modell ta lán a legát fo góbb az azo no sí tás, ad mi niszt rá ció, ta nár -
kép zés és prog ram meg va ló sí tá si struk tú ra ki ter jedt ke ze lé sé vel (Renzulli 1994;
Renzulli–Reis 1986). Há rom tí pu sú prog ram él mény kü lö nít he tő el.

1. Az el ső tí pu sú gaz da gí tás ál ta lá nos fel fe de ző él mé nye ket fog lal ma gá ba,
amely „az is me ret nek a ha gyo má nyos tan terv ben nem sze rep lő, új és iz-
 gal mas té mái val, öt le tei vel és te rü le tei vel” is mer te ti meg a diá ko kat
(Renzulli–Reis, 1986, p. 237). 

2. A má so dik tí pu sú gaz da gí tás, a cso por tos-kép zés gya kor la tok, olyan te-
 vé keny sé gek ből áll nak, ame lye ket a kog ni tív és affek tív fo lya ma tok fej-
 lesz té sé re ter vez tek. A tevékenységeket nem csu pán a te het sé ge sek szá-
 má ra, ha nem min den gyer mek szá má ra le het kí nál ni.

3. A har ma dik tí pu sú gaz da gí tás va lós prob lé mák egyé ni és kis cso por tos
vizs gá la tát kö ve te li meg. Spe ciá lis azo no sí tá si el já rá so kat al kal maz nak a
gyer me kek ki vá lasz tá sá hoz a har ma dik tí pu sú gaz da gí tás ra – kü lö nö -
sen a gyer mek nyílt vi sel ke dé sé nek meg fi gye lé sén ke resz tül, amely tük-
 rö zi egy konk rét té má hoz vagy pro jekt hez kap cso ló dó ak tuá lis ér dek lő -
dé sét, mo ti vá ció ját vagy vi sel ke dé sét. 

A Treffinger-féle (1986) Egyén re Sza bott Prog ram ter ve zé si Mo dell (Indivi-
dualized Prog ram Planning Model) hang sú lyoz za az azo no sí tá si fo lya mat so rán
össze gyűj tött in for má ció in ten zív hasz ná la tát a te het sé ge sek erős sé gei re és ér-
 dek lő dé sé re épü lő, egyén re sza bott ta nul má nyi prog ra mok ter ve zé sé ben. A mo -
dell ar ra is tö rek vést tesz, hogy fej lessze az ön ál ló ság és az önirá nyí tás kész sé geit
a te het sé ge sek ben. Ar ra for dít ja a fi gyel met, ho gyan kell ke zel ni és el lát ni a te-
 het sé ge se ket egy ál ta lá nos osz tály ban. 



22
Ba logh Lász ló

A Betts (1986) ál tal ki fej lesz tett Au to nóm Ta nu ló Mo dell (Autonomous 
Lear ner Mo del) ar ra tesz kí sér le tet, hogy ele get te gyen a te het sé ge sek ta nul má -
nyi, szo ciá lis és emo cio ná lis szük ség le tei nek, mi köz ben az ön ál ló ság vagy au to -
nó mia cél ját tű zi ki ma ga elé, hogy a ta nu lók fe le lős sé vál ja nak sa ját ta nul má -
nyai kért. A mo dell biz to sít ja, hogy a ta nu ló

1. fi gyel met for dít son ön ma gá ra mint te het sé ges egyén re, va la mint a
prog ram le he tő sé gek re; 

2. gaz da gí tó gya kor la tok ban ve gyen részt, pél dául vizs gá la tok ban, kul tu -
rá lis te vé keny sé gek ben és te rep gya kor la to kon; 

3. sze mi ná riu mo kat lá to gas son a fu tu riz mus ról, prob lé mák ról és vi tás
kér dé sek ről; 

4. a ta nu lá si kész sé ge ket, pá lya vá lasz tá si is me re te ket és in ter per szo ná lis
ké pes sé geit egyé ni leg fej lessze; 

5. mély re ha tó vizs gá la to kat foly tas son cso por tos pro jek tek és mentorálás
ke re té ben. Ez a mo dell kü lö nö sen erő sen össz pon to sít a te het sé ges diá -
kok egyé ni fej lő dé sé re.

A Feldhusen és Kolloff (1979, 1986) ál tal ki fej lesz tett Purdue Há rom lép csős
Mo dell (Purdue Three-Stage Model) alap ve tően egy gaz da gí tó mo dell, és leg-
 gyak rab ban gyor sí tó prog ram ként – ezt a fo gal mat rész le te sen ké sőbb ele mez -
zük – va ló sul meg. A há rom lép csős mo dellt szá mos is ko lá ban al kal maz zák mint
Ta nul má nyi és Krea tív Gaz da gí tó Prog ra mot (Prog ram for Academic and Crea-
tive Enrichment – PACE). A mo dellt kis lét szá mú osz tá lyok ban ve tik be, ahol 8–
15 te het sé ges gyer mek ta nul. Az el ső ál lo más so rán a gyer me kek egy olyan tan-
 ter vet kö vet nek, amely a gon dol ko dá si kész sé gek re és az alap ve tő tan tár gyi
is me re tek re össz pon to sít, legalább két órá juk van egy hé ten, és le he tő ség sze rint
egy hé ten egy szer egy tel jes na pot együtt töl te nek. A gon dol ko dá si kész sé ge ket
és a tar tal mat ma gas szin ten és gyors ütem ben ta nul ják, amely meg fe lel a te het -
sé ge sek nek. A má so dik ál lo más so rán szé le sebb és konk ré tabb stra té giá kat 
ta nul nak. Ezek kö zé tar toz nak a könyv tá ri is me re tek, a krea tív prob lé ma megol -
dás, a jö vő be li ta nul má nyok és a ku ta tá si kész sé gek – ezek mindegyi ke a har ma -
dik ál lo más gya kor la tait ké szí ti elő, ame lyek pro jekt orien tált al kal ma zá sok a di-
á kok sze mé lyes ér dek lő dé si te rü le tein. A har ma dik ál lo más so rán a diá kok
ku ta tá si pro jek te ken dol goz nak, fej lő dé si felada to kat kap nak, és ezek a tö rek vé -
sek pre zen tá ció kat, pro duk tu mo kat vagy előadá so kat ered mé nyez nek. A har -
ma dik lép cső fok a va lós élet krea tív pro duk ti vi tá sát szi mu lál ja.
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2.1.2. A gaz da gí tás ke re te: a te het ség gon do zás komp lex cél rend sze re

So kan fog lal koz tak a te het ség gon do zó prog ra mok ter ve zé sé nek kér dé sei vel (vö.
Heller–Mönks–Sternberg–Subotnik 2000; Tóth L. 2008), azon ban a gya kor la tot
legin kább se gí tő el mé let Feger mun kás sá gá ból szár ma zik (vö. Ba logh–Polon -
kai–Tóth 1997). Az ál ta la meg fo gal ma zott cé lok – a gyer mek fej lő dé sé nek szem-
 pont já ra épít ve – tel jes kö rű vé te szik az is ko lai te het ség gon do zó prog ra mo kat.
A szer ző né ze teit a kö vet ke zők ben fog lal hat juk össze.

Te het ség gon do zó prog ra mok nagy szá má nak elem zé se ve ze tett ah hoz a kö-
 vet kez te tés hez, hogy a te het ség gon do zó in téz ke dé sek négy va rián sa kö zöt t a kö-
 vet ke ző kü lönb sé get ha tá roz zuk meg:

1. a te het sé ges gyer mek erős ol da lá nak tá mo ga tá sa,

2. a te het sé ges gyer mek gyen ge ol da lai nak fej lesz té se,

3. „megelő zés, lég kör ja ví tás, fog lal koz ta tá si te rá pia”,

4. olyan te rü le tek tá mo ga tá sa, ame lyek köz vet ve be fo lyá sol ják a te het ség ki-
 bon ta ko zá sát.

Rész le te seb ben:

1. A te het sé ges gyer mek erős ol da lá nak tá mo ga tá sa. Ezen be lül azo kat a szem-
 pon to kat ve szik fi gye lem be, ame lyek ti pi ku san a kü lön le ges adott sá go kat fe-
 je zik ki: a gyors fel fo gó ké pes sé get, a jó em lé ke zőte het sé get, a ta nu lás va la -
mely te rü le tén az in ten zív és gyors el mé lyü lést, il let ve spe ciá lis ké pes sé ge ket
(pl.: mű vé sze tek, sport, ma te ma ti ka stb.).

2. A te het sé ges gyer mek (te het ség gel össze füg gő) gyen ge ol da lá nak kiegyen lí té se.
Ezalatt „hiá nyos sá go kat” kell ér te nünk, ame lyek a te het ség fej lő dé sét meg ne -
he zí tik, vagy ép pen ség gel megaka dá lyoz zák. A gyen ge ol da lak – ál ta lá nos in-
 tel lek tuá lis te het ség ese té ben – va la mi fé le kie gyen sú lyo zat lan te het ség pro fil -
ban nyil vá nul nak meg; pél dául egy in tel li gen cia teszt csak nem min den
rész teszt jé ben kiemel ke dő tel je sít ményt nyújt a ta nu ló, és az egész teszt gyen -
ge ered mé nye egy rész teszt kö vet kez mé nye. Vagy az is ko lá ban összes sé gé ben
kiemel ke dő tel je sít mény mel lett egyet len tan tárgy ban sú lyos hiá nyok mu tat -
koz nak. Prob lé mák adód hat nak azon ban a ta nu lá si és a mun ka mód sze rek
vagy a mo ti vá ció te rü le tén is (Me ző–Me ző 2007). A gyen ge ol da lak szár maz -
hat nak to váb bá a ked ve zőt len kör nye ze ti fel té te lek ből; az ilyen gyen ge ol da -
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lak kiegyen lí té sé re al kal ma zott se gí tő in téz ke dé se ket pél dául az ún. kom pen -
zá ciós ne ve lés ke re té ben hajt ják vég re.

To váb bi cso por tot ké pez nek a te het sé ges „alul tel je sí tők”. Min de ne set re az
„alul tel je sí tés” csu pán egy szimp tó ma; meg kell ál la pí ta ni, mely té nye zők
okoz zák az alul tel je sí tést (Me ző–Miléné 2004). Az okfeltárás azt mu tat ja,
hogy e va riáns prog ram ja szá má ra részt ve vő ket fel de rí te ni és meg nyer ni ál-
 do za to sabb mun kát je lent, mint a te het sé ge sek erős ol da lai nak fej lesz té se.
A gyen ge ol da la kat pót ló lag diag nosz ti zál ni kell, hi szen a gyen ge ol da lak nak
olyan sok faj tá ja for dul hat elő, ame lyek mindegyi ke kü lön bö ző bá nás mó dot
igé nyel. En nek alap ján az a prog ram, amely a te het ség gel kap cso la tos gyen ge
ol da la kat akar ja meg szün tet ni, több nyi re te rá piai orien tált sá gú és in kább
pszi cho ló giai bá zi sú; sőt, gyak rab ban egye di se gít ség nyúj tás ban nyil vá nul
meg. Fon tos sze re pet ját sza nak e prob lé mák megol dá sá ban a te het ség kér dé -
sé vel fog lal ko zó ta nács adó ál lo má sok.

3. „Megelő zés, lég kör ja ví tás, fog lal koz ta tá si te rá pia.” A „megelő zés” a te het sé ges
ta nu ló ra irá nyul, és azt kell megaka dá lyoz nia, hogy a ked vét el ve szít se, és
hogy az alul kö ve te lés alap ján aszo ciá lis ma ga tar tás mód fej lőd jön ki ben ne.
A „lég kör ja ví tás” összes sé gé ben az osz tály ban ural ko dó szi tuá ció ra vo nat ko -
zik, és azt akar ja elér ni, hogy az át la got meg ha la dó ta nu ló a ma ga gyors és
több nyi re he lyes vá la szai val ne hogy el bá tor ta la nít sa a töb bie ket, vagy a ta-
 nárt bosszant sa azál tal, hogy a di dak ti kai kon cep ció ját túl gyor san át lát ta va-
 la ki.

4. Olyan te rü le tek tá mo ga tá sa, ame lyek köz vet le nül nem hat nak a gyer mek te-
 het sé gé nek fej lesz té sé re. Itt is mét egy olyan cso port ta lál ha tó, ame lyet va la -
mely is mer te tő jegy alap ján (mint ma gas in tel lek tuá lis ké pes ség, ze nei adott-
 ság, sport be li ké pes ség) hoz tak lét re, ezt kö ve tően azon ban a gon do zás olyan
te rü le te ken tör té nik, ame lyek ben a cso port ala kí tó is mer te tő je gyek je len ték -
te le nek. Pél dául a kiemel ke dő in tel lek tuá lis ké pes sé gek kel ren del ke ző gyer-
 me ke ket fes té szet ben, tánc ban vagy sí fu tás ban „tá mo gat ják”. Ilyes faj ta te het -
ség gon do zást ta lá lunk gyak ran a szü lői egye sü le tek te vé keny sé gé ben. 

2.1.3. A gaz da gí tás gya kor la ti fo gá sai az ok ta tás ban

Amint azt az elő zőek ben ki fej tet tük, a gaz da gí tás a te het sé ges ta nu lók szá má ra
el ső sor ban a meg szer zett is me re tek át gon dol tabb, ma ga sabb szin tű fel dol go zá -
sá ra, a gya kor la ti al kal ma zá sá ra va ló elő ké szí tést je len ti, a ko ráb ban be mu ta tott
mo del lek egyér tel műen meg fo gal maz zák eze ket. A ma gyar is ko lák nak pe dig
ép pen ezek ben van pó tol ni va ló juk, ezért a kö vet ke zők ben olyan kér dés kö rö ket
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te kin tünk át, ame lyek se gí tik a gya kor ló pe da gó gu sok nak a gaz da gí tás tan órai
meg va ló sí tá sát.

2.1.3.1. A ta nu lók irá nyí tá sa a prob lé ma megol dó tech ni kák al kal ma zá sa so rán
Ha nem vol ná nak megol dás ra vá ró prob lé mák, az élet sok kal könnyebb vol na a
mo dern tár sa da lom ban, de egy ben vég te le nül unal mas, és ki hí vá sok nél kü li is
len ne. Ta nít vá nyaink ren ge teg prob lé má val fog ják szem be ta lál ni ma gu kat: rész-
 ben a min den na pi meg él he tés sze mé lyes gond jai val, rész ben tár sa dal miak kal,
ame lyek így vagy úgy foly ton ha tás sal van nak ránk, és ter mé sze te sen olyan
prob lé mák kal is, ame lyek töb bé-ke vés bé együtt jár nak min den fog lal ko zás sal.

A pe da gó gu sok felada ta az, hogy se gít sék a ta nu ló kat tu dá suk, jár tas sá guk és
a he lyes élet hez, a tár sa da lom ban vég zett ha té kony mun ká hoz elen ged he tet len
at ti tű dök fej lesz té sé ben. Az egyik leg fon to sabb do log, amit a diá kok nak el kell
sa já tí ta niuk, hogy mi ként old ja nak meg ön ál lóan egy-egy prob lé mát – azért,
hogy ké sőbb ké pe sek le gye nek a leg kü lön bö zőbb hely ze tek re sza bott prob lé ma -
megol dó tech ni ká kat al kal maz ni a sze mé lyes és a mun ka he lyi éle tük ben.

A prob lé mák megol dá sa nem egy sze rű vagy ter mé sze tes fo lya mat, nincs a
gén jeink be ír va, és nem is csu pán a „jó zan ész” hasz ná la tá nak kér dé se. A ha té -
kony prob lé ma megol dó tech ni kák meg ta nul ha tók, kö vet ke zés kép pen ta nít ha -
tók is. Ha min den kér dés re egy sze rűen a he lyes vá la szo kat ad juk meg a diák -
jaink nak, vagy egy min den prob lé má ra al kal maz ha tó, könnyű győ zel met ígé rő
megol dás sal lát juk el őket, nem ad juk meg ne kik az al kal mat ar ra, hogy ta nul ja -
nak és gya ko rol ják a prob lé ma megol dó fo gá so kat. Ha új prob lé má val vagy dön-
 tés hely zet tel szem be sül nek, nem fog ják tud ni, ho gyan kö ze lít se nek hoz zá, vagy
hogy ho gyan jus sa nak éssze rű kö vet kez te tés re.

Az élet szá mos hely ze te prob lé má kat vet fel, ami ket meg kell ol da ni. A prob -
lé ma bár mi lyen szi tuá ció ban je lent ke zik, fe szült sé get vagy bi zony ta lan sá got
kelt, és ez va la mi lyen krea tív vagy lo gi kus megol dást igé nyel. Ah hoz, hogy a fel-
ada tok kal meg tud junk bir kóz ni, egy ra cio ná lis és terv sze rű meg kö ze lí tés szük-
 sé ges – olyan, amely megol dá so kat ad ezek re a prob lé mák ra.

Az egyik ál ta lá no san hasz nált tech ni kát, ame lyet ilyen prob lé mák ese tén al-
 kal maz nak, prob lé ma megol dás nak hív ják. Ez az el já rás az in for má ciók össze-
 gyűj té sét, hasz no sí tá sát és el lenőr zé sét kí ván ja meg a cél ból, hogy meg ha tá roz -
has suk a meg fe le lő megol dást egy lé te ző prob lé má ra. A prob lé ma megol dó
meg kö ze lí tés egy szisz te ma ti kus fo lya mat, amely a kö vet ke ző alap lé pé se ket fog-
 lal ja ma gá ban:

1. A prob lé ma pon tos és világos meg fo gal ma zá sa.

2. A tárgy hoz kap cso ló dó té nye zők felis me ré se.
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3. A szük sé ges in for má ció össze gyűj té se.

4. A le het sé ges megol dá sok meg vizs gá lá sa.

5. Pró ba megol dá sok ki vá lasz tá sa.

6. A ja va solt megol dá sok ki pró bá lá sa, el lenőr zé se.

7. Ered mé nyek ér té ke lé se.

A prob lé ma megol dás hasz ná la ta mint irány mu ta tó el já rás szám ta lan előny-
nyel szol gál a pe da gó gus szá má ra. Fej leszt he ti a ta nu lá si mo ti vá ciót úgy, hogy a
ta nu ló kat a prob lé ma ön ál ló megol dá sá ra kész te ti, vagy olyan prob lé mák fel ve -
té sé vel, ame lyek őket ér dek lik. Ser kent he ti a ta nu ló kat ar ra, hogy sa ját tu dá su kat
és ké pes sé gei ket hasz nál ják. A leg több feladat a ta nu lók ké pes sé gei nek és tu dá -
sá nak szé les kö rét ve szi igény be. Eh hez a ta nu lók nak ta pasz ta la tok kal kell ren-
 del kez niük ar ról, ho gyan al kal maz zák tu dá su kat az új prob lé mák kal kap cso lat -
ban.

A prob lé ma megol dó tech ni kák cso por tos hasz ná la ta bá to rít hat ja a ta nu lók
ak tív rész vé te lét, és fej leszt he ti a ha té kony ta nár–diák mun ka kap cso la tot. Hasz-
 nos le het a ta nu lók tu dás szint jé hez iga zo dó be szél ge té sek kez de mé nye zé sé hez.
Az ak tív rész vé telt biz to sí tó kö zös cso por tos meg be szé lé sek, ame lyek so rán a ta-
 nu lók a ta nárt a cso port tag ja ként szó lít ják meg, se gít he tik a ta nu ló kat a prob lé -
ma meg fo gal ma zá sá ban.

2.1.3.2. Szó be li kér de zé si tech ni kák
„Jól kér dez ni annyi, mint jól ta ní ta ni.” Szók ra tész egyetér tett vol na ez zel az ál lí -
tás sal. Szók ra tész a kér de zé sen kí vül más el já rást nem hasz nált. A ta ní tás ban
ma, bár mennyi re megis mer tük, a szó be li kér de zés egy a né hány lé nye ges ta ní tá -
si el já rás kö zül. A szó be li kér de zés egy ered mé nyes út ah hoz, hogy ösz tö nöz zük
a ta nu ló mo ti vá ció ját és rész vé te lét. A kér de zés tám pon tot ad a ta nu lók ér de -
kelt sé gé hez. Ráadá sul, er re össz pon to sít hat juk a ta nu ló fi gyel mét és fej leszt het -
jük ér dek lő dé sét és kí ván csi sá gát.

A szó be li kér de zé si tech ni kák ered mé nyes hasz ná la ta le he tő sé get nyújt a 
ta nu lók nak az ön ki fe je zés gya kor lá sá ra, ugyanak kor megen ge di vál to za tok hoz-
 záadá sát a ta ní tá si órá hoz. A lo gi kai sor rend ben fel tett kér dé sek ösz tön zik a 
lo gi kus és kri ti kus gon dol ko dást, és gon dol ko dá si ké pes ség hez ve zet nek. A kér -
dé sek al kal ma zá sa a tu dás kü lön bö ző szint jei nek meg fe le lően a ta nu ló kat a gon-
 dol ko dás más-más szint jei re ve ze ti.

Egy fon tos ered mé nye a kér dé sek al kal ma zá sá nak az, hogy fel fe dez het jük az
egyes ta nu lók spe ciá lis ké pes sé geit és ér dek lő dé si kö rét. A ta nu lók gyak ran tesz-
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 nek szert spe ciá lis tu dás ra és ké pes sé gek re a hob bi ju kon, mun ka ta pasz ta la tu kon
vagy csa lá di te vé keny sé gü kön ke resz tül. Tud nunk kell hasz nál ni eze ket a spe ciá -
lis ké pes sé ge ket és ér dek lő dé se ket mint to váb bi esz kö zö ket a ta nu lás elő se gí té -
sé re.

A szó be li kér de zé si tech ni ká kat az alábbi cé lok ra kell tud nunk hasz nál ni:

• Be ve zet ni, össze gez ni vagy új ra te kin te ni egy lec két.
• Az elő zők ered mé nyét tisz táz ni.
• Fel fe dez ni a hiá nyos sá go kat.
• A köz pont ba ál lí ta ni az ol va sot ta kat.
• Fej lesz te ni a ta nu lók éles lá tá sát.
• Elő se gí te ni a ta nu lók megér té sét.
• Fej lesz te ni a ta nu lók ér té keit és szem lé le tét.
• Meg ta ní ta ni a diá kok nak, hogy hasz nál ják sa ját el kép ze lé sei ket ahe lyett,

hogy me mo ri zál nák a dol go kat.

A szó be li kér dé sek kö re lé nye ges kiér té ke lé si in for má ciót tud nyúj ta ni. Tesz-
 tel he tő a ta nu ló fel ké szült sé ge a ta na nyag ból (kér dé se ken ke resz tül meg tud juk
ál la pí ta ni, hogy elol vas ta-e és megér tet te-e az anya got). A kér dé sek so rán a lec ke
be ve ze té se, is mer te té se elő ze tes teszt ként szol gál hat a ta nu lók tu dá sá nak fel mé -
ré sé hez.

A kér dé sek hasz ná la ta köz ben a lec kék egyben azon na li vissza jel zést szol gál -
tat hat nak ar ról, hogy a ta nu lók ho gyan fej lőd nek. Be je gyez ve a kér dé se ket a lec -
ke össze fog la ló já ba, majd az új ra né zés ad hat egy rész le ges ér té ke lést a ta nu lók
ál tal teljesített ta nul má nyi cé lok ról.

2.1.3.3. Gaz da gí tá si le he tő sé gek a „brainstorming”, „buzz-csoport” 
és „kér dés do boz” se gít sé gé vel

Eze ket a tech ni ká kat a cso por tos ta nu lás, feladat megol dás meg könnyí té sé re ter-
 vez ték. E mód sze rek azál tal, hogy ak ti vi zál ják, il let ve in vol vál ják a diá ko kat, elő-
 se gí tik a krea tív gon dol ko zás ké pes sé gé nek fej lesz té sét.

Brainstorming
A brainstorming tech ni ká ja a krea ti vi tást, il let ve a diá kok be vo ná sát se gí ti elő a
ta nu lá si hely zet ben. Gyak ran hasz nál ják ter ve zé si tech ni ka ként. A diá kok elő-
 ször is a brainstorming se gít sé gé vel al ter na tív ja vas la to kat tesz nek, amit az tán a
ta nu lá si hely ze tek meg ter ve zé sé nél le het fel hasz nál ni. Ak kor a leg ha té ko nyabb,
ha a cso port nem túl nagy (12–15 fő a legelő nyö sebb), így min den ki nek le he tő -
sége nyí lik, hogy azo nos mér ték ben ve gyen részt a rö vid idő so rán (kb. 10-15
perc).
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A brainstormingot egy ve ze tő nek kell irá nyí ta nia. Ezek le he tünk mi, a ta nár,
vagy a cso port ál tal ki vá lasz tott diák. To váb bá szük ség van egy jegy ző re, aki a
ja va solt al ter na tí vá kat jegy zi le. Ezt a sze mélyt mi vagy a cso port ta gok vá laszt -
ják ki.

Igye kez zünk mi nél spe ci fi ku sabb té mát vá lasz ta ni a brainstorming-ülés szá-
 má ra. Ez se gí te ni fog ja a diá ko kat a té ma szét fo lyá sá nak megaka dá lyo zá sá ban.
Ugyanak kor meg kell győ ződ ni ar ról, hogy a té ma elég ért he tő a diá kok szá má ra
ah hoz, hogy meg tud ja nak bir kóz ni ve le. Bár mi lyen té mát vá lasz tunk, a brain-
storming-ülés előtt ala po san el kell ma gya ráz ni a diá kok nak. A kez de ti brain-
storming-ülés cél ja nem egy komp lex prob lé ma megol dá sa, ha nem olyan friss
öt le tek össze gyűj té se, ame lyek ből a ké sőb bi ter ve zés táp lál koz hat.

A brainstorming alatt az ér té ke lés és a kri ti ka nem megen ge dett. Az öt le tek
el bí rá lá sá ra ké sőbb ke rül sor. Min den, té má hoz tar to zó öt le tet szí ve sen fo ga -
dunk. Az al ter na tív vá la szok sok szí nű sé ge a ha té ko nyabb ter ve zést se gí ti elő.
A részt ve vő ket meg kér jük ar ra, hogy mi nél spon tá nabb mó don rea gál ja nak, a
vá la szaik „mi nő sé gét” ne na gyon mér le gel jék.

A diá kok nak el kell ma gya ráz ni a brainstorming cél ját, és hogy az ak tuá lis
ülés ho gyan mű kö dik. Ter mé sze te sen a könnyebb megér tés ked véért le het egy
pró bát is ten ni. Fi gyel mez tet het jük őket az eset le ges ke lep cék re is. Má sok ja vas -
la tá nak le szó lá sa és a be kia bált kri ti kák aláás hat ják a brainstorming fo lya ma tát,
és el ve he tik má sok ön bi zal mát.

A ve ze tő fe le lős sé ge az ak tuá lis brainstorming-ülés fi gye lem mel kí sé ré se.
A ve ze tő nek amennyi re csak le het, a hát tér ben kell ma rad nia, de ha kell, öt le tek -
kel kell ser ken te nie a gon dol ko dást és a vá la szo kat. Vi gyáz ni kell, hogy mi nél ke-
 ve sebb ne ga tív vagy ér té ke lő köz be szó lás han goz zon el.

A diá kok meg fe le lő rá han go lá sa a brainstorming fo lya ma tá ra elő se gí ti, hogy
az ülés ne csússzon ki a ke zünk ből.

Elő se gí ti, hogy (1) a diá kok ko mo lyan ve gyék a té mát, (2) a diá kok ne té vesz-
szék össze a spon ta nei tást os to ba sá gok kal (kép te len sé gek kel), (3) és hogy ne
csak pár diák do mi nál jon az ülés alatt. Ha csak pár em ber ont ja ma gá ból az öt le -
te ket, né ha egy-két biz ta tó pil lan tás is ak ti vi zál hat ja a csen de sebb diá ko kat.

A jegy ző nek az a felada ta, hogy a brainstorming-ülés alatt el hang zó ja vas la -
to kat le je gyez ze. Ál ta lá ban a táb lá ra szok ták fel je gyez ni az öt le te ket, hogy min-
 den ki szá má ra lát ha tó le gyen, il let ve a ké sőb bi ér té ke lés so rán le gyen mi re tá-
 masz kod ni.

Miu tán vé ge a brainstorming-ülésnek, meg kér jük a jegy zőt, hogy szá mol jon
be az el hang zott ja vas la tok ról. Ez tör tén het írás ban és szó ban is.

A brainstorming tech ni ká nak van nak kor lá tai, de ezek kö rül te kin tő ter ve -
zés sel és ve ze tés sel könnyen le küzd he tők. A fo lya mat ered mé nyes sé ge at tól
függ, hogy a diá kok ho gyan vol tak orien tál va az adott fo lya mat ra és té má ra.
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A brainstorming tech ni ká nak a részt ve vők re gya ko rolt sti mu lá ló ha tá sa sok szor
fon to sabb, mint azok az öt le tek, ame lye ket e mód szer se gít sé gé vel ka punk.

„Buzz-csoport”
Az egyik leg gyak rab ban hasz nált, ta nu lást se gí tő tech ni ka a „buzz-csoport”. Ezt
a mód szert ere de ti leg a Phi lips cég fej lesz tet te ki, ezért azóta gyak ran „Phi lips
66” mód szer ként em le ge tik, ugyanis al kal ma zá sa kor 6 perc re és egy 6 ta gú cso-
 port ra van szük ség.

Ah hoz, hogy a diá ko kat mi nél job ban be von juk a meg be szé lés be, il let ve mi -
nél töb ben ta nul ja nak az el hang zott ja vas la tok ból, az osz tályt 6 fős cso por tok ra
le het osz ta ni. Elő ször is el kell ma gya ráz ni a cso port nak a kér dést, ame lyet majd
meg kell vá la szol niuk. Fon tos, hogy meg győ ződ jünk ar ról, min den ki megér tet te
a meg vi ta tan dó kér dést. Ha nem min den ki ér tet te meg, ak kor eb ből a to váb -
biak ban még sok prob lé ma szár maz hat.

Ha pél dául a diá kok bi zony ta la nok ab ban, hogy a vi ta tár gya az, hogy mi lyen
le gyen az is ko lai egyen ru ha, vagy hogy van-e jo ga az is ko lá nak egyen ru ha vi se -
lé sét előír ni, ak kor a leg több idő ar ra megy el, hogy el dönt sék, egyál ta lán me lyik
kér dést kell meg vi tat ni, ahe lyett, hogy ma gá val a té má val fog lal koz ná nak.

A vá lasz tott té má nak jól be ha tá rol ha tó nak kell len nie ah hoz, hogy min den as-
 pek tu sát meg le hes sen vizs gál ni. Ugyanak kor egy sze rű nek kell len nie, hogy a
ren del ke zés re ál ló rö vid idő ele gen dő le gyen a diá kok nak a té ma meg vi ta tá sá ra.

Meg kell kér ni min den cso por tot, hogy vá lasszon egy ve ze tőt és egy jegy zőt.
A diá kok ér té kes ta pasz ta la tot nyer het nek egy kom pe tens ve ze tő és jegy ző

ki vá lasz tá sá val, ami ugyanak kor fe le lős ség is. Le het nek azon ban olyan ese tek is,
ami kor ne künk kell köz be lép ni. Pél dául van nak olyan gye re kek az osz tály ban,
aki ket so ha sem vá lasz ta nak ve ze tő nek. Mi vi szont megad hat juk ezek nek a diá -
kok nak a le he tő sé get ar ra, hogy fej lesszék ve ze tői po ten ciál ju kat, vagy gya ko rol -
ják a cso port hoz va ló be széd ké pes sé gét.

A diá kok nak elő ze te sen fel kell hív ni a fi gyel mét a ve ze tő és a jegy ző fe le lős -
ség tel jes mun ká já ra. Meg kell ér te niük, hogy a ve ze tő felada ta, hogy a cso port a
té má nál ma rad jon, illetve min den cso port tag részt ve gyen a vitában. Ugyanak -
kor ki kell emel ni a jegy ző mun ká já nak fon tos sá gát is, ami a meg vi ta tott kulcs-
 pon tok és a meg ho zott dön tés pon tos le jegy zé sé ből, illetve ezen in for má ciók
egész cso port nak va ló felol va sá sá val jár .

A vi tá nak az elő ze te sen meg be szélt rö vid idő alatt kell le zaj la nia.
A ve ze tő nek biz tat nia kell a ke vés bé ag resszív diá ko kat, hogy ve gye nek részt

a vi tá ban, ne hogy né hány, jó ver bá lis ké pes sé gek kel ren del ke ző diák át ve gye az
irá nyí tást a vi tá ban, és így megaka dá lyoz za a cso port in terak ciót.

A vi ta alatt jó, ha kör be já runk a cso por to kon és fi gyel jük a fo lya ma tot. Ha
szük sé ges, egy-két szó val biz tat hat juk a ve ze tőt, hogy fi gyel jen oda min den
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cso port tag rész vé te lé re, vagy hogy irá nyít sa vissza az ere de ti té má hoz a cso-
 por tot.

Miu tán le zár juk az ülést, meg kér jük a cso por tok jegy zőit, hogy össze gez zék
cso port juk vi tá ját az egész osz tály szá má ra. A „buzz-csoport” jó mód szer ar ra,
hogy az egyé ni rész vé telt és a krea tív gon dol ko dást ser kent sük min den egyes
cso port tag ban, illetve a diá kok kö zöt ti in terak ciót fej lesszük.

Kér dés do boz
A kér dés do boz ér dek lő dést sti mu lá ló tech ni ka, amely nek több al kal ma zá si le he -
tő sé ge van, mint azt ál ta lá ban gon dol nánk. Vi szony lag könnyen al kal maz ha tó
esz köz, ame lyet egy krea tív ta nár kü lön bö ző szi tuá ciók hoz iga zít va va riál hat.

A diá ko kat ar ra biz tat juk, hogy ír ják le egy bi zo nyos té má val kap cso la tos
kér dé sei ket, és he lyez zék el egy do boz ban egy meg ha tá ro zott idő ben. Ez a tech-
 ni ka kü lö nö sen ak kor hasznos, ami kor egy ké sőb bi vi tá hoz aka runk kér dé se ket
gyűj te ni és ke vés időnk van, il let ve a diá kok nak idő re van szük sé gük kér dé seik
át gon do lá sá hoz.

Ugyanak kor a kér dés do boz tech ni ka le he tő sé get ad a diá kok nak ar ra, ha
név te le nül kíván nak köz re mű köd ni. Így nem kell za var ba jön niük a ja vas la taik
miatt, vagy hogy a cso port előtt kell be szél niük. Egy meg ha tá ro zott idő ben a vá-
 la szo kat össze gyűj tik és ren de zik a to váb bi fel hasz ná lás hoz.

Ami kor a kér dés do boz tech ni kát hasz nál juk, fon tos, hogy a diá kok megért -
sék, miért tesz nek fel kér dé se ket (mi lyen cé lok eléré sé ben se gí ti őket ez a tech ni -
ka) és mit kell ten niük. Ha nin cse nek meg fe le lően tá jé koz tat va, le het, hogy
egyál ta lán nem vá la szol nak, vagy eset leg a tárgy hoz nem kap cso ló dó kér dé se ket
tesz nek fel. Pél dául le het, hogy ál lí tá so kat ír nak fel, ami kor kér dé se ket kel lett
vol na fel ten niük a meg fe le lő em ber nek.

A kér dés do bozt a kö vet ke ző for mák ban hasz nál hat juk:

• A diá kok fel tett kér dé seit a ké sőb biek ben egy szak em ber fog ja meg vá la -
szol ni. A kér dé se ket cso por to sít va átad juk a vá lasz adó nak, aki így ha té ko -
nyab ban ter vez he ti meg vá la szait.

• A név te le nül leírt ál lás pon to kat ké sőbb kez dő lé pés ként egy vi tá ban fel-
 hasz nál hat juk.

• A diá kok vá la szai kat két do boz ban is el he lyez he tik: egyik be a „mel let te”, a
má sik ba az „el le ne” szó ló meg jegy zé se ket te he tik. Ez meg könnyí ti az ösz-
szeg zést, il let ve gon dol ko dás ra és dön tés re ösz tön zi a diá ko kat a vá lasz -
adás előtt.
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2.1.4. Tan terv ké szí tés te het sé ge sek nek

A te het sé ge sek szá má ra meg fe le lő tan terv összeál lí tá sá nak lehetőségét vizs gál va
szá mos kér dést ér de mes fel ten ni. Eze ket a kér dé se ket ala po san meg kell fon tol -
ni, mie lőtt to vább lé pünk a tan terv kiala kí tá sá ban (Polonkai 1999; VanTassel-
Baska 1993):

1. Mi le gyen a te het sé ge sek szá má ra összeál lí tott tan terv tar tal ma? Anya gá -
ban is más nak kell-e len nie a töb bi ta nu ló tan ter vé nél, vagy csu pán más-
 képp kell felépí te ni? A te het sé ge sek tan ter vé nek összeál lí tá sát a nem ze ti
szab vány nak kell-e be fo lyá sol nia, vagy et től el té rő úton kell ha lad nia?

2. Ho gyan ke zel jük a kri ti kus és a krea tív gon dol ko dást, a prob lé ma megol -
dást és a dön tés ho za talt – mint ön ma guk ban ál ló tar tal ma kat, vagy mint a
már meg lé vő tar tal mi te rü le tek fe dő ré te gét?

3. Meg tud juk-e ha tá roz ni kel lő pon tos ság gal és egyér tel műen, hogy mit ér-
 tünk a te het sé ge sek szá má ra összeál lí tott tan terv „meg kü lön böz te té sén”? 

4. A ta nu lók mely cso port já nak ter vez zük a tan ter vet – csu pán a ma gas szin-
 ten tel je sí tők szá má ra, vagy a diá kok egy szé le sebb ská lá já nak, akik annyi -
ra el té rőek le het nek pro fil juk ban, hogy az él mé nyek egy meg ter ve zett cso-
 port ja eset leg nem meg fe le lő a szük ség le teik nek?

5. Ho gyan ál lít hat juk sor ba a tan terv él mé nyeit úgy, hogy azok ma xi má lis
ta nu lást biz to sít sa nak a ta nu lók szá má ra?

6. Ho gyan tud juk a le he tő leg ha té ko nyabb vál toz ta tá so kat vég re haj ta ni a te-
 het sé ge sek tan ter vé ben – új tan terv ki fej lesz té sé vel és al kal ma zá sá val,
kép zés sel, vagy a tan terv al kal ma zá sá nak meg fi gye lé sé vel?

A te het sé ges ta nu lók szá má ra meg fe le lő tan terv ké szí té sé hez holisztikusan
kell fog lal koz ni az el mé le ti alap el vek meg fe le lő gya kor lat ba tör té nő átül te té sé -
nek kér dé sé vel, vagyis, hogy a te het sé ge sek ok ta tá sa tel jes, ne tö re de zett le gyen.
Ezt ak kor ér het jük el, ha az aláb bi leg fon to sabb ele mek re össz pon to sí tunk:

1. A te het sé ges gyer me kek a töb bi gyer mek től el té rő ütem ben ta nul nak, és
en nek az ütem nek az össze han go lá sa kulcs fon tos sá gú a fej lő dé sük szem-
 pont já ból (Keating 1991). To váb bá, az ütem vagy a ha la dá si se bes ség el té -
ré sei olyan na gyok le het nek, hogy meg kü lön böz te tést tesz nek szük sé ges -
sé a kép zés tí pu sá ban és fo ká ban is.
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2. A te het sé ges gyer me kek a ta nu lás kulcs te rü le tein mély ség re vágy nak.
A pe da gó gu sok ezt a szük ség le tet az „is me ret gya ra pí tás sal” elé gí tet ték ki,
amely ál ta lá ban a tan terv egy fe lü le tes kel lé ke. A mély ség kér dé sét nem le -
het eb ből a meg kö ze lí tés ből megol da ni. Azon ban meg le het ol da ni úgy, ha
a ta nu lás kulcs fon tos sá gú te rü le teit meg vizs gál juk lé nye gük, mag juk és
hoz zá tar to zó fo gal maik te kin te té ben, és a te het sé ges gyer me kek kel együtt
szók ra té szi esz kö zök kel fel tár juk, hogy me lyek ezek a kulcs fo gal mak, és
ho gyan kap cso lód nak a ta nu lás te rü le tei hez. A te het sé ges gyer me kek nek
szük sé gük van ar ra a ki hí vás ra és ösz tön zés re, hogy együtt tölt sék min den
is ko lai nap legalább egy ré szét, olyan el vá rá si szin tek kel, ame lyek elég ma-
 ga sak ah hoz, hogy po ten ciá lis ké pes sé gei ket pró bá ra té ve meg pró bál ja -
nak ele get ten ni azok nak. A ma gas el vá rá si szint nem azt je len ti, hogy
több mun kát vár nak el ala cso nyabb ne héz sé gi szin ten, ha nem in kább vég
nél kü li mun kát a mű kö dés össze tett szint jein. Eb ben az ér te lem ben a te-
 het sé ge sek szá má ra az ér tel mes feladat az, amely egy re több fel tá rás ra vá -
ró kér dést vet fel, és fo lya ma tos vizs gá lat hoz ve zet egyé ni vagy kis  cso por -
tos fog lal ko zás ban. Eze ket az el vá rá so kat csak olyan kör nye zet ben le het
felál lí ta ni és mű köd tet ni, ahol a gyer me kek ha son ló ké pes ség- és megér té -
si szin ten van nak. Így te hát a te het sé ges gyer me kek cso por to sí tá sa kulcs-
 fon tos sá gú vá vá lik. 

A te het sé ges gyer me kek nek is ko lai éveik alatt vé gig szük sé gük van prog ra -
mok ra és szol gál ta tá sok ra. Te het sé gük gyak ran már há rom éves kor ban meg-
 nyil vá nul, és fo lya ma tos ápo lást igé nyel et től az idő től kezd ve. 

VanTassel-Baska (1993) megal kot ta a tan terva lap el vek lis tá ját, ame lyek kö -
zül né hány ál ta lá nos, né hány a te het sé ge sek szá má ra meg fe le lő nek ítélt konk rét
tan ter vi meg fon to lá so kat tük röz.

A te het ség prog ra mok ki dol go zá sá hoz hasz ná la tos tan ter vi alap el vek lis tá ja

Ál ta lá nos alap el vek

1. Foly to nos ság – a ta nu lá si te vé keny sé gek egy jól kö rül ha tá rolt cso port ja,
amely megerő sí ti a konk re ti zált tan ter vi célt.

2. Sok fé le ség – egy konk re ti zált tan ter vi ke re ten be lül meg ha tá ro zott cé lok el-
éré sé re szol gá ló al ter na tív esz kö zök kí ná la ta.

3. In teg rá ció – min den ké pes ség in teg rált al kal ma zá sa, be leért ve a kogníciót, az
ér zel me ket és az in tuí ciót.



33

Ál ta lá nos alap fo gal mak

4. Lé nye gi ta nu lás – a ta nu ló és a tan tárgy szem pont já ból lé nye ges anyag, kész-
 sé gek, ered mé nyek és tu da tos ság be fog la lá sa.

5. A jó ta ní tá si/ta nu lá si me to do ló giák kal va ló egye zés – kü lön bö ző ta ní tá si
gya kor la tok be fog la lá sa, ame lyek fi gye lem be ve szik a mo ti vá ciót, a gya kor la -
tot, a kép zés átirá nyí tá sát és a vissza jel zést.

6. A tár sak kal és fon tos egyé nek kel va ló köl csön ha tás – le he tő ség az olyan em-
 be rek kel va ló ta lál ko zás ra, vagy a ró luk va ló ta nu lás ra, akik ugyanaz zal vagy
más te het ség gel ren del kez nek.

7. Ér ték rend szer – ál lan dó le he tő ség biz to sí tá sa a sze mé lyes és a szo ciá lis ér té -
kek kiala kí tá sá ra és vizs gá la tá ra, va la mint a sze mé lyes ér ték rend szer kiala kí -
tá sá ra.

8. Kom mu ni ká ciós kész sé gek – ver bá lis és nem ver bá lis rend sze rek és kész sé -
gek ki fej lesz té se az el kép ze lé sek meg vi ta tá sá ra, megosz tá sá ra és ki cse ré lé sé -
re.

9. Több szö rös erő for rás – vál to za tos anya gi és em be ri erő for rá sok biz to sí tá sa a
ta nu lá si fo lya mat ré sze ként.

A te het sé ge sek tan ter vé nek spe ciá lis alap el vei

1. Test resza bott ság – a te het sé ges diá kok ké pes sé gei nek, ér dek lő dé sé nek, szük-
 ség le tei nek és ta nu lá si stí lu sá nak fel mé ré sé re épü lő tan terv.

2. Nyi tott ság – az elő re felál lí tott el vá rá sok meg szün te té se, ame lyek kor lá toz zák
a ta nu lást a tan ter vi ke re te ken be lül.

3. Füg get len ség – le he tő ség bi zo nyos tí pu sú ön ál ló irá nyí tá sú ta nu lás ra.

4. Komp le xi tás – le he tő ség is me ret rend sze rek, mö göt tük meg hú zó dó alap el vek
és fo gal mak, va la mint a diá kok ta nul má nyai hoz szo ro san kap cso ló dó kulcs-
 fon tos sá gú el mé le tek megis me ré sé re.

5. Tár gyak kö zött átíve lő ta nu lás – le he tő ség a ta nu lás más tu dás te rü le tek re, új
hely ze tek re stb. tör té nő átirá nyí tá sá ra.

6. Dön tés ho za tal – se gít ség a diá kok szá má ra meg fe le lő/re le váns dön té sek
meg ho za ta lá hoz, a ta nu lan dó dol gok ra és a ta nu lás mód já ra vo nat ko zóan.
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7. Al ko tás/új raal ko tás – se gít ség a krea tív fo lya ma tok al kal ma zá sá ban a már
meg szü le tett al ko tá sok fej lesz té sé re és mó do sí tá sá ra, va la mint a fennál ló el-
 kép ze lé sek meg kér dő je le zé sé re és meg fe le lőbb megol dá sok ta lá lá sá ra.

8. Idő zí tés – a ta nu lá si te vé keny ség re szánt idő rö vi debb/hosszabb sza ka szok -
ra va ló felosz tá sa, amely meg fe lel a te het sé ges ta nu ló tu laj don sá gai nak.

9. A tar ta lom ak ce le rált/ha la dó üte me zé se – le he tő ség a te het sé ges diá kok
gyor sa sá gá nak és rá ter mett sé gé nek kibontakozására az új anyag el sa já tí tá -
sá ban.

10. Gaz da sá gos ság – a ta na nyag össze sű rí tett és mo dern meg szer ve zé se, hogy
meg fe le lő le gyen a te het sé ges diá kok ka pa ci tá sá nak.

11. Ki hí vás – ma gas szin tű ta nu lá si él mény biz to sí tá sa, amely meg kö ve te li a te-
 het sé ges diá kok tól, hogy ki ter jesszék megér té sü ket.

2.2. Gyor sí tás

Már a gaz da gí tás Passow ál tal ki dol go zott és fen tebb be mu ta tott rend sze ré ben
fel tűnt a „tem pó ban tör té nő gaz da gí tás”, amely ar ra épül, hogy a te het sé ges ta-
 nu lók gyor sab ban, töb bet ké pe sek fel dol goz ni, tel je sí te ni. Ezt a szem pon tot ki-
 ter jesz tet ték a te het ség gon do zás egész rend sze ré re, s így jött lét re a gyor sí tás 
fo gal ma. En nek lé nye ge, hogy a te het sé ges ta nu lók ál ta lá ban gyor sab ban fej lőd -
nek, mint tár saik, s ezért biz to sí ta ni kell ré szük re azo kat a ke re te ket, ame lyek le-
 he tő vé te szik az egyé ni tem pó ban (gyor sab ban) va ló ha la dást. Sok fé le for má ja
ala kult ki a gyor sí tás nak, itt a leg fon to sab ba kat so rol juk fel Feger (1997) összeg-
 zé se alap ján.

• Ko ráb bi is ko la kez dés. Nagy kü lönb sé gek le het nek a fej lő dés ben már a gye-
 rek kor ban, s ez alap ján nemegy szer elő for dul, hogy az ál ta lá no san szo ká -
sos élet kor (6–7 éves kor) előtt el kez di a gye rek is ko lai ta nul má nyait. Ter-
 mé sze te sen kö rül te kin tő is ko la érett sé gi vizs gá la tok je len tik a ga ran ciát a
té ve dés el ke rü lé sé hez.

• Osz tályát lép te tés. A gyor sabb fej lő dés és az eh hez kap cso ló dó na gyobb tel-
 je sít mény az is ko lai évek alatt is jel le mez he tik a te het sé ges ta nu ló kat. Ha ez
min den tan tárgy ban jel lem zi a diá kot, és idő előtt ké pes a kö ve tel mé nye ket
tel je sí te ni, ak kor él ni kell ez zel a le he tő ség gel is.

• D-típusú osz tá lyok. Ezek lé nye ge, hogy össze vá lo ga tott te het sé ges gye re -
kek kel rö vi debb idő alatt (pél dául négy év he lyett há rom év alatt) tel je sí tik



35

Ál ta lá nos alap fo gal mak

az ál ta lá nos is ko la fel ső ta go za tá nak tan tár gyi kö ve tel mé nyeit (vö. Nagy
2000).

• Ta nul má nyi idő le rö vi dí té se. A te het sé ges diák fo lya ma tos ma gas szin tű
tel je sít mé nye le he tő vé te szi azt is, hogy az egész is ko lai időt (8 év, 12 év) rö-
 vi debb idő alatt tel je sít se.

• Egye te mi ta nul má nyok idő előt ti el kez dé se. Ez két for má ban is le het sé ges.
Az egyik, hogy a ta nu ló ta nul má nyi ide je le rö vi dí té sé vel a szo ká sos élet kor
előtt tel je sí ti a kö zép is ko lai kö ve tel mé nye ket, s így ha ma rabb fel vé telt
nyer het a fel ső ok ta tás ba. A má sik le he tő ség, hogy egy-egy spe ciá lis szak te -
rü le ten (pl. ma te ma ti ka, ze ne) a kö zép is ko lai ta nul má nyok mel lett már
foly tat ja az egye te mi ta nul má nyait is.

A te het ség gon do zás ha té kony sá gá nak nö ve lé sé hez na gyobb gon dot kell for-
 dí ta ni ezek re a for mák ra is, hi szen el len ke ző eset ben aka dá lyoz zuk a te het ség ki-
 bon ta ko zá sát. A gyor sí tás egy sze rűen az az el ha tá ro zás, hogy ne a kor le gyen az
a kri té rium, amely meg ha tá roz za, hogy egy egyén mi kor fér het hoz zá a konk rét
tan ter vi vagy ta nul má nyi ta pasz ta la tok hoz. Ezt az alap el vet he lyes lik és meg kér -
dő je lez he tet le nül al kal maz zák is a mű vé sze tek és a sport te rü le tén. Na gyon ke -
vés zon go ra óra vagy sí ok ta tás szól pél dául csu pán nyolcéve sek nek. A kor sze rin -
ti ok ta tá si cso por to sí tás ról eze ken a te rü le te ken nem is hal lot tak. Ehe lyett az
ok ta tók meg pró bál nak rá jön ni, hogy a gyer mek mit tud, és mit nem, majd ezek
után kez de nek el dol goz ni ve lük olyan szin ten, amely egy pi ci vel meg ha lad ja tu-
 dás szint jü ket; azon a szin ten, ame lyen az ok ta tá si és fej lő déspszi cho ló gia te rü le -
tén vég zett ku ta tá sok sze rint az em be rek a leg job ban ké pe sek ta nul ni (Benbow
1991). Eze ken a te rü le te ken nem hall ha tunk ag go dal mas han go kat a ké pes ség
sze rin ti cso por to sí tás miatt. Ak kor miért ag gó dunk annyit a kom pe ten cia alap-
 ján tör té nő cso por to sí tás miatt, ami kor a szó ban for gó te rü let az ol va sás vagy a
ma te ma ti ka? Min den ha son ló ko rú gyer me ket egy ol va sás cso port ba ten ni ha-
 son ló ah hoz, mint ami kor ugyanolyan mé re tű ci pőt ve szünk min den ha son ló
ko rú diák nak. Az em be rek nem ennyi re egy for mák. Min den kor ban nagy mér -
ték ben kü lön bö zünk egy más tól mé ret ben, fi zi kai és szel le mi fej lő dés ben, érett-
 ség ben stb. Ha azt akar juk, hogy az ok ta tás ha té kony le gyen, a pe da gó gu sok nak
rea gál niuk kell ezek re a kü lönb sé gek re (Benbow–Lubinski 1994; Lubinski–Ben-
bow 1995).
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2.3. Ha té kony dif fe ren ciá lás a te het ség gon do zás ban

A diffe ren ciá lás ma gá tól ér te tő dően alap ve tő as pek tu sa a ha té kony te het ség gon -
do zás nak (Polonkai 2002). A jó ké pes sé gű gye re kek is igé nyel nek mó do sí tást a
stan dard tan terv hez ké pest, a kiemel ke dő ké pes sé gűek nek pe dig a nor má tól lé-
 nye ge sen el té rő felada tok ra is szük sé gük van. Az óra terv ké szí té se kor a ta nár nak
ér de mes az órán nyúj tott kü lön bö ző tel je sít mény re is fel ké szül nie a kü lön bö ző
adott sá gok és ké pes sé gek függ vé nyé ben. A felada tok kiala kí tá sá val ösz tö nöz nie
kell a gye re ke ket mi nél jobb tel je sít mény re. En nek a mód szer nek azért van kü lö -
nös je len tő sé ge, mert van nak olyan osz tá lyok, ahol ar ra fek te tik a hang súlyt,
hogy min den gye rek egy mi ni mum szin tet tel je sít sen, ezért a leg te het sé ge seb bek
is ugyanilyen ala csony szin ten tel je sí te nek. A diffe ren ciá lás sok fi gyel met kap az
ok ta tás vi lá gá ban, és lé nye gé ben az egyé ni kü lönb sé gek felis me ré sé re va ló tö-
 rek vést és olyan szer ve ze ti stra té giák ke re sé sét, al kal ma zá sát je len ti, ame lyek
szem előtt tart ják az egyé ni kü lönb sé ge ket a fej lesz té si fo lya mat ban, ugyanak kor
az in teg rá ció fej lesz té si el vé re is te kin tet tel van nak (Turmezeyné 2008). A nap -
jaink ban el ter jedt új fo ga lom, az adap tív ok ta tás is er re épül. Ahogy ezt M. Ná-
dasi Má ria (2001), a szak te rü let ki vá ló ha zai ku ta tó ja meg fo gal maz ta: „A diffe -
ren ciá lás és az egyé ni sa já tos sá gok ra te kin tet tel szer ve zett egy sé ges ok ta tás
együt tes al kal ma zá sa kö zös ter mi no ló giá val adap tív ok ta tás nak ne vez he tő.”
(i. m., p. 40).

2.3.1. A diffe ren ciá lás alap jai a ta nu lói sze mé lyi ség ben

Min den ta nu ló más faj ta sze mé lyi ség, így va ló já ban min den sze mé lyi ség jel lem -
zőt fi gye lem be kel le ne ven nünk a diffe ren ciált ké pes ség fej lesz tés hez. Ez azon-
 ban a gya kor lat ban ki vi te lez he tet len, így cél sze rű a sze mé lyi ség ele mek szű kebb
kö rét meg je löl ni. Ter mé sze te sen azo kat, ame lyek kel lő ka pasz ko dó kat je lent het -
nek a diffe ren ciá lás hoz a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat ban (vö. M. Nádasi 2001).

A) Az új is me re tek fel dol go zá sá hoz vagy az is me re tek al kal ma zá sá hoz szük sé -
ges tu dás, mű ve le ti ké pes sé gek szín vo na la. Bi zony itt szé les a ská la. Egyik ol da lon
van nak azok a ta nu lók, akik meg fe le lő is me re tek kel és mű ve le ti kész ség gel ren-
 del kez nek. A má sik vég pon tot azok je len tik, akik nek ko moly hiá nyos sá gaik
van nak, olyannyi ra, hogy az ön ál ló fel dol go zás út ján elin dul ni sem ké pe sek.
A ket tő kö zött to váb bi cso por tok ta lál ha tók – a hiá nyos sá gok mér té ké től füg-
 gően. A gya kor lat ban ez a szem pont ér vé nye sül a leg több ször, to váb bi lé nye ges
ele mek már ke vés bé felis mer he tők.

B) A ta nu lás ra va ló ké szen lét sa já tos sá gai. Óriá si kü lönb ség van a ta nu lók
kö zött ab ból a szem pont ból, hogy mennyi re ké szek részt ven ni a ta ní tá si-ta nu lá -
si fo lya mat ban. A ta nu lók egy ré sze mo ti vált a ta nu lás ra, de so kan van nak, akik-
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 ben alig van haj lan dó ság e mun ká ra. Ez utób bi nak sok fé le oka le het. Bár ezek kel
most nem fog lal ko zunk rész le te sen, még sem sza bad e té nye zőt fi gyel men kí vül
hagy ni. Biz tos, hogy nem le het si ke res a ké pes ség fej lesz tés, ha nincs meg a ta nu ló -
ban a ta nu lás hoz va ló meg fe le lő vi szony. Nincs más megol dás, mint a ne he zen
ak ti vi zál ha tók nál fo koz ni az egye di ér zé keny sé get, mo ti vált sá got (Ba logh 2004,
2006).

C) Az ön ál ló mun ka vég zés hez szük sé ges fel té te lek meg lé te a ta nu ló ban. Na gyon
fon tos szem pont ez a diffe ren ciá lás hoz, hi szen hiá ba akar juk ön ál lóan dol goz tat -
ni a gye re ket – bár ez a diffe ren ciá lás egyik leg főbb mun ka for má ja –, ha hiá nyoz -
nak eh hez a fel té te lek.

Ter mé sze te sen itt is szé les a ská la az ön ál ló mun ká ra ké pe sek cso port já tól a
rend sze res se gít ség re szo ru ló kig. Me lyek a főbb pa ra mé te rek ezen szem pont meg-
íté lé sé hez?

• Feladat ér té si ké pes sé gek szint je.
• Feladat megol dó mű ve le ti ké pes sé gek fej lett sé ge.
• Jár tas ság a mun ka esz kö zök hasz ná la tá ban.
• Prob lé ma hely zet ben ho gyan vi sel ke dik a ta nu ló?
• Tö rek szik-e a gye rek a ja va solt mun ka me net meg tar tá sá ra?
• Egyé ni mun ka tem pó.

Eze ket a jel lem ző ket az elő ze tes is ko lai ta pasz ta lat dön tően be fo lyá sol ja, et től
függ el ső sor ban a fej let tségük. Ez a tény ar ra is fel hív ja fi gyel mün ket, hogy nem-
 csak be mér ni, ha nem fo lya ma to san fej lesz te ni is kell eze ket a sze mé lyi ség jel lem ző -
ket a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat ban.

D) Fej lett ség az együtt mű kö dés te rén, a tár sas hely zet jel lem zői. A diffe ren -
ciá lás le he tő sé geit – kü lö nö sen an nak cso por tos for máit – az is be fo lyá sol ja,
hogy mi lyen fej let tek a ta nu ló szo ciá lis ké pes sé gei, és hogy hol he lyez ke dik el az
osz tály szo cio met riai struk tú rá já ban. Ez zel össz hang ban cél sze rű meg vá lo gat ni
a diffe ren ciá lás for máit, esz kö zeit.

2.3.2. A diffe ren ciá lás ál ta lá nos esz kö zei

A ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat ban al kal maz ha tó esz kö zök nek, mód sze rek nek gaz-
 dag a tár há za, s ezek nek ma is jól hasz no sít ha tó össze fog la lá sát ad ja Pet ri né és
Mé szöly né (1982) a „Diffe ren ciált osz tály mun ka, op ti má lis el sa já tí tás a gya kor -
lat ban” cí mű könyv ben. Az 1. táblázatban be mu ta tott diffe ren ciá lá si for mák a
ta nu lók min den ré te gé nél jól hasz nál ha tók a ha té kony fej lesz tés hez; ter mé sze te -
sen van nak a te het sé ge sek szá má ra ki tün te tett for mák, ezek kel a ké sőb biek ben
rész le te sen is fog lal ko zunk.
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1. táb lá zat. A diffe ren ciá lás ál ta lá nos esz kö zei 

DIF FE REN CIÁ LÁ SI MÓ DOK, ESZ KÖ ZÖK
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1. Ha ki vá ló a tan tárgy ból:

X X X X X X X O X X

2. Ha gyen ge a tan tárgy ból és ne ga tív mun ka ké pes sé gű:

X X X X X X X M X X X X

3. Ha va la mely alap ké pes ség szín vo na la ala csony (pl. ol va sás, írás, be széd stb.):

X X X X X X X X

4. Ha krea tív ta nu ló:

X X X

5. Ha jó ké pes sé gű, hiá nyos mun ka ké pes ség-szín vo na lú:

X X X X X O X X

6. Ha gyen gébb ké pes sé gű, szor gal mas:

X X X X X M X X X X

7. Ha ta nu lá si prob lé má val küz dő:

X X X X X X X X X

8. Ha más tan tárgy ból ki vá ló (pl. rajz, föld rajz stb.):

X X X X

9. Ha szo ciá lis kö rül mé nye prob lé más:

X X X

10. Ha spe ciá lis te rü le ten van hiá nyos sá ga (pl. fi gye lem, em lé ke zet stb.):

X X X X X

Meg jegy zés: a Pet ri né és Mé szöly né (1982) ku ta tá sai ból át vett táb lá za tot for mai lag mó do sí tot ta Me ző (2004).
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2.3.3. A te het sé ge sek diffe ren ciált fej lesz té sé nek prob lé mái

A te het sé ge sek diffe ren ciá lá sá nak vi ta té má ját a szak má ban és azon kí vül dol-
 gozó ok ta tók na gyon kü lön bö ző kép pen fog ják fel. A fo ga lom egyik gya ko ri fél-
 reér té se, hogy a te het sé ges ta nu ló a töb bi diák tól tel je sen el té rő prog ram ban 
ré sze sül. Ezen fél reér tés sze rint azt hi szik, hogy az át la gos ta nu ló tan tár gyi kur-
 zu so kat ta nul, míg a te het sé ges gye rek va la mi lyen ma ga sabb ren dű ké pes sé -
geket. Eb ből egy ből kö vet ke zik az is, hogy a te het sé ge sek nek nincs szük sé gük
tar ta lom ra, és az át la gos ta nu lók nak nincs szük sé gük ma ga sabb szin tű ké pes sé -
gek re. Ter mé sze te sen ez hi bás fel te vés an nak te kin te té ben, hogy mi ből is áll a
diffe ren ciá lás. Ál lan dók a té má val kap cso la tos né zet el té ré sek. Bi zo nyos ku ta tók
szá má ra a diffe ren ciált gya kor lat lé nye ge ab ban áll, hogy a ta nu lók egyé ni pro-
 jekt mun ká kon dol goz za nak (Renzulli 1986). Má sok sze rint a diffe ren ciá lást az
ál ta lá nos tan óra ke re té ben egyé ni meg kö ze lí té sek kel elé gít het jük ki leg job ban
(Treffinger 1993). Megint má sok ér tel me zé sé ben a diffe ren ciá lás olyan integra-
tív és át fo gó ta pasz ta lat so ro za tot igé nyel, amit az azo nos szel le mi szin ten levő
tár sak ból ál ló tá mo ga tó kör nye zet ben él nek át a gye re kek (VanTassel-Baska
1995). 

Sok te rü le ten van te hát el té rés a né ze tek ben a te het sé ge sek differenciálásá-
ban, azon ban a leg főbb kér dés ezek kö zül: in teg rált osz tály ban (he te ro gén cso-
 port ban) vagy „vá lo ga tott” osz tály ban (ho mo gén cso port) foly hat-e ha té ko nyan
a te het ség gon do zás az is ko lá ban? Er re a kér dés re több fé le meg kö ze lí tés ből több-
 fé le vá laszt ad nak a ku ta tók és gya kor ló szak em be rek. Cél sze rű eze ket át te kin te -
ni, hogy kor rekt fel hasz ná lá si for má kat ala kít has sunk ki a pe da gó giai gya kor lat -
ban.

Az in teg rá ció az ok ta tás be li egyen lő ség me ta fo rá já vá vált. Az in teg rált osz tá -
lyok ál ta lá ban olyan osz tály felosz tás ra utal nak, ahol sok fé le ké pes sé gű ta nu ló
együtt ta nul. Ab ból in dul ki, hogy min den diák szá má ra az a legelő nyö sebb, ha
azo nos osz tály ban ta nul nak, hogy ilyen felál lás ban min den ta nu ló ma ga sabb
szin ten tel je sít, és hogy a ta nár az egyénenként lényegesen eltérő képességű ta-
nulók számára ér tel met tud ad ni a ta nu lás nak. Mi a baj ez zel a gya kor lat ban?

A te het ség gon do zás és a spe ciá lis ok ta tás ku ta tá sai ra ala poz va jog gal le he -
tünk szkep ti ku sok az zal kap cso lat ban, hogy mennyi re mű kö dik jól az in teg rá ció
olyan ta nu lók nál, akik je len tő sen el tér nek az osz tály nor mái tól. Né hány te het -
ség ne ve lé si ta nul mány za va ró je len sé ge ket ho zott nap vi lág ra. Az olyan is ko lák
ál ta lá nos osz tály be li ok ta tá sa, ahol for má lis te het ség prog ra mok mű köd nek, 
ál ta lá ban ha son lít a for má lis te het ség prog ram nél kül mű kö dő is ko lák ok ta tá sá -
ra. A vál toz ta tá sok je len ték te le nek vol tak a te het sé ges ta nu lók tan me ne té ben
(Archambault és mtsai 1993). A ku ta tás ki mu tat ta, hogy az ál ta lá nos osz tá lyok -
ban ke vés diffe ren ciá lás ban ré sze sül tek a te het sé ges diá kok. Olyannyi ra, hogy az
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egyik ta nul mány sze rint a meg fi gyelt ta nu lók az ál ta luk vég zett is ko lai te vé keny -
ség 84%-ában nem ré sze sül tek tan me ne ti diffe ren ciá lás ban (Westberg és mtsai
1993).

A ki vá ló ság és az egyen lő ség vi tá ja az egyik leg prob lé má sabb fe szült ség,
amely át jár ja vi lág szer te az is ko lá kat. A gya kor lat ban lét fon tos sá gú, hogy az is-
 ko lák az egyen lő ség és a ki vá ló ság el vé re egyaránt össz pon to sít sa nak. A hát rá -
nyos hely ze tű, ki sebb sé gi, bel vá ro si is ko lák ba já ró gyer me kek kör nye ze te na-
 gyon meg ne he zí ti szá muk ra a ta nu lást. Az ilyen kör nye zet ben is ko lá ba jár ni
kény te len gyer me kek ese té ben nem az a kér dés, hogy miért nem ta nul nak, ha -
nem az, hogy ho gyan ké pesek ta nul ni az út juk ban ál ló aka dá lyok el le né re. Ezen
túl, a fej lő dé si fo gya té kos ság gal ren del ke ző gyer me kek, vagy azok, akik ke vés bé
ké szek a ta nu lás ra, to váb bi se gít ség re szo rul nak. Ez a leg ke ve sebb, amit ad ha -
tunk ne kik. Kö vet ke zés kép pen, nagy fi gye lem irá nyul ar ra a kér dés re, hogy ho-
 gyan le het a hát rá nyos hely ze tű csa lá dok ból szár ma zó vagy fo gya té kos ság gal
ren del ke ző gyer me ke ket ta ní ta ni. 

Ugyanak kor a tár sa da lom fej lő dé se azon mú lik, biz to sít juk-e, hogy az ok ta -
tá si for rá sok egyen lően le gye nek eloszt va, és a ki vá ló sá got se gít sék elő. Fon tos
ko mo lyan ven ni a kér dés kör át gon do lá sá hoz Silverman (1994, p. 3) ki je len té sét:
„a legoko sabb diá kok vissza tar tá sa nem fog ja va rázs la tos mó don se gí te ni a las-
 sab ba kat”. Ma gyak ran az ok ta tá si ered mé nyek egy for ma sá gá ra tö rek szünk ahe-
 lyett, hogy egy for ma le he tő sé ge ket biz to sí ta nánk a kü lön bö ző rej tett ké pes sé gek
ki bon ta ko zá sá hoz.

Az egyé ni el té ré sek re va ló rea gá lás, va la mint az el té rő ered mé nyek megen ge -
dé se nem hoz lét re elitizmust, amely gya ko ri vád a te het sé ges diá kok szá má ra
in dí tott prog ra mok kal szem ben. Va ló já ban en nek épp az el len ke ző je igaz (Allan
1991). Ezen túl, ha a te het sé ges diá kok meg fe le lő prog ram ban ré sze sül nek, ak -
kor megerő sö dik ben nük a kor tár saik kal va ló kap cso lat tar tás ké pes sé ge. A ha té -
kony ta ní tás to váb bá ma gá ban hor doz za az „op ti má lis pá ro sí tást” (Ro bin son–
Ro bin son 1982), vagyis olyan prob lé mák ki tű zé sét a diák szá má ra, amely ek
szint je ész re ve he tően meg ha lad ja azt a szin tet, amellyel a diák már meg bir kó -
zott. A túl könnyű felada tok una lom hoz ve zet nek, a túl sá go san ne héz felada tok
fruszt rá ció hoz. Egyik sem se gí ti elő az op ti má lis ta nu lást, vagy mo ti vál a ta nu -
lás ra. Min den gyer mek nek egy for mán meg kell ad nunk a le he tő sé get, hogy ta-
 nul jon, és ki tel je sít se po ten ciál ját. Az „egy mé re tű” ok ta tá si rend szer nem ha té -
kony, és így nem tesz ele get az egyen lő ség el vé nek. Az egyen lő sé get úgy kell
te kin te ni, mint egy faj ta hoz zá fé ré si le he tő sé get a meg fe le lő ok ta tás hoz. Sirotnik
(1983, p. 26) sza vai val: „Az is ko lá zás mi nő sé ge nem csu pán a feladat tal el töl tött
időt je len ti, ha nem a hasz no san el töl tött időt is.” És, ahogy Gardner (1991, p. 92)
ki je len tet te: „A jó tár sa da lom nem az, ame lyik fi gyel men kí vül hagy ja az egyé ni
el té ré se ket, ha nem az, ame lyik böl csen és em ber sé ge sen ke ze li azo kat.” A diffe -
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ren ciált te het ség fej lesz tés az egyik mód ja a ta nu lá si ké pes ség ben je lent ke ző
egyé ni el té ré sek re va ló rea gá lás nak (Me ző 2004).

A ho mo gén cso por to sí tás már több mint 100 éve je len van. Kez det ben a cso-
 por to kat in for má li san al kot ták, és olyan diá kok jár tak egy cso port ba, akik a tan-
 terv nek kö rül be lül ugyanolyan szint jén áll tak, és ugyanolyan ütem ben vol tak
ké pe sek ta nul ni. Mi lyen ér vek szól nak a ké pes ség sze rin ti cso por to sí tás mel lett?
A ké pes ség és tel je sít mény sze rin ti cso por to sí tás a kor sze rin ti cso por to sí tás sal
szem ben ha té kony, mert

1. meg fe le lőbb pá ro sí tást nyújt a te het sé ges diák fej lő dé si ké szen lé te és igé-
 nyei, va la mint a kép zés kö zött;

2. az el té rő ké pes sé gek kel ren del ke ző diá kok el té rően rea gál nak a kü lön bö -
ző ok ta tá si stra té giák ra és ta ní tá si mód sze rek re;

3. a diá kok job ban ta nul nak, ami kor olyan diá kok kal van nak együtt, akik-
 nek a kom pe ten ciá ja az ő szint jük kel megegye ző vagy an nál egy pi ci vel
ma ga sabb;

4. a cso por to sí tás ki hí vást je lent a diá kok szá má ra, hogy ki tűn je nek vagy
elő re tör je nek (Benbow 1997).

Fon tos kiemel ni azt is, hogy az in tel lek tuá li san fej lett diá kok nak na gyobb
elő nyük szár ma zik az olyan kép zés ből, amely nagy mér té kű fe le lős sé get ru ház
rá juk az órá kon szer zett in for má ció rend sze re zé sé ben és ér tel me zé sé ben. A ke -
vés bé jó ké pes sé gű gyer me kek ez zel szem ben konk ré tabb és ke vés bé el vont pre-
 zen tá ció kat igé nyel nek, ahol ke ve sebb in for má ciómennyi sé get kell be fo gad niuk
(Snow 1986).

A ké pes ség sze rin ti cso por to sí tás jobb szo ciá lis kör nye ze tet is biz to sít a gyer-
 me kek, legalábbis a te het sé ges gyer me kek szá má ra; a nap egy ré szét olyan gyer-
 me kek tár sa sá gá ban töl tik, akik ta nul má nyi szem pont ból hoz zá juk ha son lóak,
és akik job ban megér tik igé nyei ket, hu mo ru kat és szó kin csü ket (Lubinski–Ben-
bow 1995). A ké pes ség sze rin ti cso por to sí tás prog ram já ban va ló rész vé tel csök-
 ken ti a szán dé kos alul tel je sí tést a te het sé ge sek kö ré ben; egy ilyen cso port ban ke-
 ve sebb szük sé gét ér zik an nak, hogy el tit kol ják ké pes sé gei ket an nak ér de ké ben,
hogy tár saik el fo gad ják őket. Nincs sen ki a cso port ban, aki ki gú nyol ná őket.

2.3.4. Összeg zés: vál to za tos ság a szer ve ze ti ke re tek ben

Ha gyo má nyo san a tan óra a te re pe a te het ség felis me ré sé nek és fej lesz té sé nek,
azon ban a gya kor lat bi zo nyí tot ta, hogy csak eb ben a szer ve ze ti ke ret ben nem le -
het megol da ni a ha té kony is ko lai te het ség gon do zást. Legin kább azért nem, mert
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a tan óra ke vés bé te szi le he tő vé a tel jes egyé ni diffe ren ciá lást, mint a tan órán és
is ko lán kí vü li szer ve ze ti for mák. A lé nyeg itt is az, hogy rend szer ben tud ha té ko -
nyan mű köd ni a te het ség gon do zás, s en nek a leg főbb ele mei a kö vet ke zők (Ba-
logh–Koncz 2008; Endrődiné 2003; Fodorné 2008; Fűkőné 2008; Herskovits
2000; Koncz 2003; Kor mos 2003, Kor mos–Sar ka 2008; Sar ka 2003; Titkó 2008;
Tóth T. 2008):

• a tan órai diffe ren ciá lás kü lön fé le for mái (mi nél több kis  cso por tos, ní vó -
cso por tos és egyén re sza bott mun ka!),

• spe ciá lis osz tály,
• fa kul tá ció,
• dél utá ni fog lal ko zá sok (szak kör, blokk, ön kép ző kör stb.),
• hét vé gi prog ra mok,
• nyá ri kur zu sok,
• men torprog ram stb.

Ezek mindegyi ke ha té kony le het: a cél ki tű zé sek kel, a prog ram mal, a ta nu lók
jel lem zői vel össz hang ban kell kö zü lük vá lasz ta ni.

Ter mé sze te sen fon tos, hogy a tan órai és tan órán (is ko lán) kí vü li for má kat
össze kap csol juk a ha té kony ság ér de ké ben, eb ben a te kin tet ben is csak egy sé ges
rend szer ben le het si ke res a te het ség gon do zás. Nyil ván va lóan más kiemelt funk-
 ciói, jel lem zői van nak a tan órá nak és a tan órán kí vü li for mák nak. Az órai te het -
ség fej lesz tés so rán az ér de mi diffe ren ciált mun ka elen ged he tet len a si ker hez,
emel lett kö zép pont ba kell ál lí ta ni az egyé ni ta nu lá si stra té giák fej lesz té sét, s fo-
 lya ma to san biz to sí ta ni kell a ta nu lók szá má ra a va ló di ki hí vá so kat. A tan órán
kí vü li te vé keny sé ge ket el ső sor ban az egyé ni ér dek lő dés re kell épí te ni, a mi nő sé -
gi gaz da gí tás el veit kell meg va ló sí ta ni, va la mint vál to za tos szer ve ze ti for má kat
kell kiala kí ta ni, le he tő leg túl lép ve az is ko la fa lain is (vö. Ba logh 2000). A tan órai
fog lal ko zá so kon, egyéb ke re tek ben is ak kor ha té kony a te het ség fej lesz tés, ha a
diffe ren ciá lás el ve kö vet ke ze te sen ér vé nye sül.
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Csernoch Mária

AL GO RIT MU SOK ÉS TÁB LÁ ZAT KE ZE LÉS –
TE HET SÉG GON DO ZÁS A KÖZ OK TA TÁS BAN

AZ IN FOR MA TI KA TE RÜ LE TÉN





1. BE VE ZE TÉS

Nap jaink ra erő tel jes szem lé let vál tás tör tént a szá mí tás tech ni ka ok ta tá sá ban. Mi
sem mu tat ja ezt job ban, mint az, hogy egy ál ta lá nos kép zé sű is ko lá ban már nem
is szá mí tás tech ni kát, ha nem in for ma ti kát ta ní tunk. Elér ke zett az a kor szak,
ami kor a szá mí tó gép már nem csak egy szűk ré teg ki vált sá ga, ha nem min den ki
szá má ra elér he tő vé vált. A ko ráb bi fel hasz ná lá si mó dok kal szem ben má ra va ló -
ban esz köz zé, az in for má ció szer zés alap esz kö zé vé kez de nek vál ni a szá mí tó gé -
pek.

Szá mos ma gya rá za ta le het en nek a vál to zás nak. Ezek kö zül min den kép pen
em lí tést ér de mel a szá mí tó gé pek mé re té nek és ez zel együtt árá nak csök ke né se,
mely nek egye nes kö vet kez mé nye a tö me ges el ter je dé sük. To vább bő ví tet te a fel-
 hasz ná lók kö rét a szá mí tó gép hez csat la koz tat ha tó pe ri fé riás egy sé gek sok fé le sé -
ge, ezek vi szony lag egy sze rű hasz ná la ta, az internet el ter je dé se, a fut tat ha tó
prog ra mok, tá rol ha tó ada tok sok fé le sé ge, mennyi sé ge, mi nő sé ge. A szá mí tó gép
te hát az in for má ció szer zés esz kö zé vé vált, le vál tot ta azt az egyet len ko ráb bi célt,
hogy prog ra mo kat ír junk raj tuk.

Ez zel egy idő ben azon ban be kö vet ke zett egy olyan szem lé let vál tás is, amely
azt su gall ja, hogy a fel hasz ná lók nak nincs szük sé gük ar ra, hogy tisz tá ban le gye -
nek a hát tér ben zaj ló fo lya ma tok kal. Mindez saj nos ma ga után von ja azt is, hogy
egy re ke ve sebb időt for dí tunk a prog ra mo zás ok ta tá sá ra. Na gyon erős a szá mí -
tás tech ni ka-ta ná ro kat be fo lyá so ló kül ső kény szer. Ez azt su gall ja, hogy az is ko lai
in for ma ti kaok ta tás el sőd le ges cél ja, hogy jól kép zett fel hasz ná ló kat ne vel jen.

Ez az ál lás pont egy rész ről tá mo ga tan dó, azon ban to vább ra sem sza bad el fe -
lej te nünk, hogy a szá mí tó gé pek csak a prog ra mok kal és a prog ra mok ál tal fel-
 dol go zott ada tok kal ké pe sek bár mi fé le em ber–gép kom mu ni ká ció ra. Eb ből kö-
 vet ke zik, hogy a prog ra mo zást to vább ra is ta ní ta nunk kell. A kér dés azon ban az,
hogy mi lyen for má ban te gyük ezt. Lé te zik-e olyan mód szer, amely bár ki szá má -
ra elér he tő vé, le he tő vé te szi, hogy egy sze rű al go rit mu so kat le for dít son va la mi -
lyen, a szá mí tó gép szá má ra ért he tő nyelv re? A cél te hát nem csak az, hogy a ta-
 nu lók hét köz na pi al go rit mu so kat tud ja nak meg fo gal maz ni, ha nem en nél több.
Ké pes sé kell vál niuk abszt rakt al go rit mu sok meg fo gal ma zá sá ra, va la mint ezek
szin tak ti kai lag he lyes kó do lá sá ra is.

A meg vál to zott fel té te lek hez iga zod va a klasszi kus nak szá mí tó prog ra mo zá si
kör nye ze tek he lyett ér de mes más al ter na tív megol dá so kat ke res ni. Egyik le het -
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sé ges megol dás, hogy a nem szak em be rek kö ré ben nép sze rű al kal ma zá so kat
hasz nál juk fel al go rit mu sok meg fo gal ma zá sá ra és a prob lé ma kó do lá sá ra. Ké-
 zen fek vő megol dás len ne, hogy jól meg vá lasz tott felada to kon ke resz tül a nép-
 sze rű Office cso ma gok ban fel lel he tő táb lá zat ke ze lő és szö veg szer kesz tő prog ra -
mo kat hasz nál juk al go rit mu sok írá sá ra.

Az érett sé gi és az al kal ma zói ver se nyek ered mé nyei nek többéves sta tisz ti kai
elem zé se azon ban azt mu tat ja, hogy a kö zép is ko lás ta nu lók több sé gé nek ne héz -
sé get okoz azon táb lá zat ke ze lő felada tok megol dá sa, ame lyek már a prog ra mo -
zás irá nyá ba mu tat nak. Ko moly gon dot je lent a meg fe le lő függ vény ki vá lasz tá sa,
pa ra mé te re zé se. Még na gyobb gond össze tett függ vé nyek lét re ho zá sa, te hát az
al go rit mus meg fo gal ma zá sa és kó do lá sa. Ha son ló mó don, a ta nu lók több sé gé -
nek ne héz sé get okoz al go rit mu so kat meg fo gal maz ni egy szö veg szer kesz té si fel-
adat kap csán, és azo kat lé pés ről lé pés re vég re haj ta ni.

Eh hez a kiad vány hoz olyan felada to kat vá lo gat tam össze, ame lyek táb lá zat -
ke ze lé si prob lé mák nak ál cá zott prog ra mo zá si felada tok. Több sé gük ko ráb bi
ver se nyek felada tai ([10]–[18], [24]–[32]). Cé lom az volt, hogy a felada tok hoz, rész-
 felada tok hoz olyan rész le tes megol dá so kat ad jak, ame lyek se gít he tik az al go rit -
mi zá lá si kész ség fej lesz té sét, le he tő sé get te remt ve ar ra, hogy a prog ra mo zás ok -
ta tás so rán már be vált mód sze re ket al kal maz va old juk meg a felada to kat [38], [4].

A megol dá sok to váb bi sa já tos sá ga, hogy olyan rész le tek re is ki tér nek, ame-
 lyek a hi va ta los megol dó kulcs ban nem ke rül tek em lí tés re, va la mint az, hogy
ese ten ként több le het sé ges megol dást is be mu tat nak. Nem tö re ked tem azon ban
a le he tet len re, az összes le het sé ges megol dás is mer te té sé re, va la mint az op ti má -
lis megol dás ke re sé sé re sem. Ar ra tö re ked tem, hogy olyan megol dás öt le te ket
ad jak, ame lyek újabb felada tok megol dá sá hoz nyújt hat nak se gít sé get mind a ta-
 nár nak, mind a ta nu ló nak.



2. VÁR LE XI KON

A ki vá lasz tott feladat a Ne mes Ti ha mér OKATV 2008 1. for du ló já nak 6. felada -
ta [27], [28]. A feladat egy weblap (1. áb ra) Excel táb lá zat tá kon ver tá lá sa (2. áb ra
és [28]) és fel té te les for má zá sa (6. és 7. áb ra), amely nek rész le teit a 2.A–2.H rész-
 felada tok tar tal maz zák. A weblap az 1913-as tör té nel mi Ma gyaror szág vár me -
gyéit mu tat ja be (a weblap ere de ti he lyé ről át he lyez ve [36]).

2.A VÁR LE XI KON weblap kon ver tá lá sa

A VÁR LE XI KON weblap el ső osz lo pa vár me gyé ket, az azok ban ta lál ha tó vá rak
szá mát és az alap rajz zal ren del ke ző vá rak szá mát tar tal maz za (1. áb ra).
A weblap ezen el ső osz lo pát kell átala kí ta ni há rom Excel osz lop pá (2. áb ra).

1. áb ra. A VÁR LE XI KON weblap ere de ti for má já ban. A táb lá zat bal ol da li osz lo pa (ba rack vi rág 
szí nű hát tér rel) tar tal maz za azt a há rom ada tot, ame lyet át kell kon ver tál ni egy Excel táb lá zat
há rom osz lo pá ba. A weblap töb bi ré szé re nem lesz szük ség a feladat megol dá sá hoz
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A kon ver ziós feladat el vég zé sé re több le het sé ges megol dás is lé te zik. A szá -
mos le het sé ges megol dás kö zül az aláb biak ban olya no kat is mer te tek, ame lye ket
a feladat több szö ri megis mét lé se után a ta nu lók és a ta nár je löl tek a feladat meg-
ol dá sá hoz jó kiin du lá si pont nak ítél tek.

2. áb ra. A VÁR LE XI KON weblap el ső osz lo pá nak ada tai ból kon ver tált há rom osz lo pos Excel 
táb lá zat

3. áb ra. A VÁR LE XI KON weblap for rá sa. A for rás tisz tán mu tat ja, hogy a weblap szer kesz tői nem
tar tot ták be az alap ve tő szö veg- és weblapszerkesztési sza bá lyo kat [3]. En nek kö vet kez té ben
a weblap szám ta lan kö vet ke zet len sé get tar tal maz. A nyíl Bosz nia vár me gye <A> </A> je lö lő-
 jén (anchor tag) be lü li nem tör he tő szó köz re mu tat
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1. megol dás: Excel függ vé nyek

A weblap im por tá lá sa előtt min den kép pen ja val lott a lap for rá sát meg te kin te ni
(3. áb ra). En nek is me re té ben ér de mes a to váb bi dön té sein ket meg hoz ni.

Egy ké zen fek vő megol dás, hogy köz vet le nül Excelbe im por tál juk a weblapot,
de ha az szövegszerkesztés-technikailag hi bás (3., 4. áb ra és [3]), ak kor csak igen
kö rül te kin tően le het ezt meg ten ni.

Ha meg nyit juk Excelben a tel jes weblapot, és ki tö röl jük a fö lös le ges so ro kat
és osz lo po kat, ak kor egyet len osz lop ma rad – A osz lop –, mely tar tal maz za a vár-
 me gyék ne vét, a ben nük ta lál ha tó vá rak és az alap raj zok kal ren del ke ző vá rak
szá mát. En nek meg fe le lően tör lés re ke rül tek az ’Abaúj-Tor na’ fö löt ti és ’Zó lyom’
vár me gye alat ti so rok, va la mint a B osz lop (4. áb ra). A táb lá zat vé gén az ’Össze -
sen’ és a ’Ha tá ron kí vül’ so ro kat kéz zel ér de mes pó tol ni, il let ve iga zí ta ni, az ’Ösz-
sze sen’ ér té keit kép let tel új ra szá mol tat ni a 13. áb ra min tá já nak meg fe le lően.

Az így ka pott egy osz lo pos táb lá zat ban to vább ra is ben ne ma rad nak a szá-
 munk ra fö lös le ges ké pek, hi per hi vat ko zá sok és szí ne zé sek. Ah hoz, hogy ezek től
meg sza ba dul has sunk, ér de mes ezt a fájlt szö veg fájl ként el men te ni, majd új ra
meg nyit ni Excelben. To váb bi elő nye a fájl szö veg fájl ként tör té nő men té sé nek,
hogy meg nyi tá sa kor le he tő sé günk van ha tá ro ló ka rak ter meg vá lasz tá sá ra is.
A weblap for rá sá nak is me re té ben (3. áb ra) el vá lasz tó ka rak ter ként ér de mes a
szó közt hasz nál ni. A szö veg fájl meg nyi tá sa után ka pott há rom osz lo pos táb lá zat

A

4. áb ra. A VÁR LE XI KON weblap Wordben (A) és Excelben (B) meg nyit va. Wordben le he tő sé günk
van ar ra, hogy meg je le nít sük a szö veg nem nyom ta tó dó ka rak te reit is. Mind két meg je le ní tés-
 ben tisz tán lát szik, hogy Bosz nia vár me gye az egyet len, amely a hi vat ko zá sá ban tar tal maz
egy fö lös le ges nem tör he tő szó közt a sor vé gén

B
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biztató. Az el ső osz lop egy sé ge sen szö ve get tar tal maz, míg a má so dik és a har-
 ma dik szá mo kat. A kon ver zió azon ban nem tö ké le tes, így to váb bi átala kí tá sok
szük sé ge sek.

Az ere de ti leg zá ró jel be fog lalt szá mok az Excel kon ver ziós lé pé sei után ne ga -
tív ér ték ként ke rül nek a C osz lop ba. A zá ró je les szá mok ne ga tív szám má ala kí tá -
sa az zal ma gya ráz ha tó, hogy ne ga tív szá mok egyé ni szám for má tu má nak meg-
adá sa zá ró jel lel is tör tén het. Bosz nia vár me gyé hez tar to zó szá mot vi szont nem
si ke rült át kon ver tál ni, itt meg ma radt a zá ró jel. En nek az a ma gya rá za ta, hogy az
ere de ti szö veg ben az el ha tá ro ló je lek kö zöt ti jel so ro zat nem tisz tán a zá ró je lek
kö zé fog lalt szá mot tar tal maz za, ha nem a hi vat ko zá son be lül egy szó közt is, így
a kon ver zió ered mé nye eb ben a cel lá ban egy szö veg (3. és 4. áb ra). A fö lös le ges
szó köz tör lé se után a har ma dik osz lop is egy sé ges lesz.

Az ada tok egy sé ge sí té se után már meg fo gal maz ha tó egy al go rit mus, amely a
há rom osz lop lét re ho zá sá nak lé pé seit ír ja le.

– Har ma dik osz lop ab szo lút ér té ké nek előál lí tá sa (1) és (3).
– Ve ze tő szó kö zök tör lé se a vár me gyék ne ve elől (3).
– A vár me gye ne vét kö ve tő szó kö zök tör lé se (5).
– Nagy be tűs ne vek cse ré je szó kez dő re 

(pl. BÁCS-BODROG → Bács-Bodrog, [8]).
– Se géd osz lo pok tör lé se.

Ne ga tív szá mok ab szo lút ér té ké nek előál lí tá sa
Az átala kí tás vé gez he tő elő jel vál tás sal (1) vagy a szá mok ab szo lút ér té ké nek
kép zé sé vel is, amely ér té ket az ABS() függ vény adja vissza (2).

(1) D1: =-C1
vagy
(2) D1: =ABS(C1).

Ve ze tő szó kö zök tör lé se
Ha va la ki ké tel ke dik ab ban, hogy még min dig sok a fe les le ges szó köz, ak kor kat-
 tint son pél dául az ’Arad’ cel la vé gé be dup lán, vagy má sol ja át a ne vek osz lo pát
Wordbe! Így ma ga is meg ta pasz tal hat ja a szó kö zök je len lé tét.

A ne ve ket be ve ze tő nem tör he tő szó közt a JOBB() függ vénnyel tá vo lít hat juk el
úgy, hogy ki vág juk az ere de ti ka rak ter so ro zat ból a szó köz től jobb ra eső da ra bot,
és az így ka pott ka rak ter so ro za tot je le nít jük meg az E1 cel lá ban (3). En nek a da-
 rab nak a hossza egy ka rak ter rel ke ve sebb, mint az ere de ti ka rak ter so ro zat hosz-
sza, amit a HOSSZ() függ vény ad vissza (3).

(3) E1: =JOBB(A1;HOSSZ(A1)-1)
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Vár me gyék ne vét kö ve tő szó kö zök tör lé se
Ah hoz, hogy a zá ró szó kö zö ket ki tud juk tö röl ni, is mer ni kell a po zí ció ju kat.
Ele gen dő az el ső ilyen szó köz he lyé nek az is me re te, ame lyet a SZÖVEG.KERES()
függ vénnyel ta lál ha tunk meg. A függ vény hí vá sa kor azon ban vi gyáz ni kell, mert
a ke re sett szö veg nem nor mál, ha nem nem tör he tő szó köz. Ezt ér de mes úgy
megad ni, hogy va la me lyik ve ze tő nem tör he tő szó közt ki tesszük a Vá gó lap ra, és
be má sol juk a függ vény el ső pa ra mé te re ként.

(4) F1: =SZÖVEG.KERES(" ";E1)

Lát ni fog juk, hogy van nak vá rak, ahol a SZÖVEG.KERES() függ vény #ÉR TÉK! hi-
 bá val tér vissza. Ez az zal ma gya ráz ha tó, hogy ta lál ni a lis tá ban olyan vá ra kat,
ame lyek vé gén nem volt fö lös le ges nem tör he tő szó köz. A vár me gyék vég le ges
ne vé nek előál lí tá sa kor te hát fi gyel ni kell, hogy tar tal ma zott-e a cel la (az A vagy E
osz lop cel lá ja) fö lös le ges szó kö zö ket a név után vagy sem.

A vizs gá lat el vég zé sé hez két függ vény re lesz szük sé günk. Elő ször meg néz -
zük, hogy a SZÖVEG.KERES() függ vény egy egész szá mot vagy egy hi ba jel zést 
ad-e vissza. Ezt legegy sze rűb ben a HI BÁS() függ vény visszaadott ér té ké ből – IGAZ /
HA MIS – dönt het jük el (6). Ezt kö ve tően egy vizs gá lat ra lesz szük sé günk, amely a
HI BÁS() függ vény ér té ké től füg gően visszaad ja az el ső nem tör he tő szó köz po zí -
ció ját vagy a hi ba üze ne tet. A vizs gá la tot a HA() függ vénnyel vé gez zük el (5).

A vizs gá lat ered mé nyé től füg gően vagy a szó kö zök től – a BAL() függ vénnyel –
meg sza ba dí tott ka rak ter so ro za tot ír juk az F osz lop ba (7), vagy az E osz lop cel lái -
nak tel jes tar tal mát (5).

(5) F1: =HA(HI BÁS(SZÖVEG.KERES(" ";E1));
E1;
BAL(E1;SZÖVEG.KERES(" ";E1)-1))

Az össze tett függ vény leg kül ső függ vé nye a HA() függ vény, mely nek fel té te le
nem más, mint egy el dön ten dő kér dés: A SZÖVEG.KERES() függ vény #ÉR TÉK! hi bát
ad-e vissza vagy sem (6)?

(6) HI BÁS(SZÖVEG.KERES(" ";E1))

Ha a (6) fel té tel tel je sül, az azt je len ti, hogy a SZÖVEG.KERES() függ vény hi bá val
tér vissza, vagyis nincs nem törhető szó köz a név ben. Eb ben az eset ben a HA()
függ vény IGAZ ágán az F1 cel lá ban az E1 tel jes tar tal mát kell meg je le ní te ni. Ha a
SZÖVEG.KERES() függ vény egy egész szám mal tér vissza, az az el ső nem törhető
szó köz po zí ció ja. Eb ben az eset ben a BAL() függ vénnyel és ez zel a po zí ció val
meg cson kít juk a ne ve ket (7).

(7) BAL(E1;SZÖVEG.KERES(" ";E1)-1)
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Ezek után már csak ér de kes ség kép pen meg néz het jük, hogy mi lyen hosszú az
ere de ti név (A osz lop), to váb bá az, amely elől már el tá vo lí tot tuk a szó közt (E osz -
lop), il let ve az, amely nek a vé gé ről is tö röl tük azo kat (F osz lop). Eze ket a kiíra tá -
so kat el vé gez het jük a HOSSZ() függ vénnyel.

Nagy be tűs sza vak cse ré je szó kez dő re
Sem a feladat szö ve ge [28], sem a ja ví tó kulcs [29] nem tér ki er re a rész let re. A ver -
seny zők vi szont nem tud ják elő re, hogy mi re is jár ne kik a pont, és ha a min tá -
ban (2. áb ra és [28]) szó kez dő for má tu mú a vár me gyék ne ve, ak kor ne kik is
olyan ná kell ala kí ta niuk.

A TNÉV() függ vény az, amely egy ka rak ter so ro za tot úgy ala kít át, hogy a nem
be tű után ál ló be tű ket nagy be tűs re vál toz tat ja, az összes töb bit kis be tűs sé ala kít -
ja, mint az a tu laj don ne vek írá sá nak szo ká sos mód ja. A vár me gyék ne vé ben
pon to san er re van szük sé günk, mi vel min den vár me gye ne ve nagy be tű vel kez-
 dő dik, füg get le nül at tól, hogy a ka rak ter so ro zat ele jén vagy a kö tő jel után áll-e
[2. áb ra és (8)].

(8) G1: =TNÉV(F1)

Se géd osz lo pok tör lé se
Ha nem kí ván juk azo kat az osz lo po kat megőriz ni, ame lyek a kép le te ket tar tal -
maz zák, ak kor ér de mes a meg tar tan dó osz lo po kat Irá nyí tott beil lesz tés sel új osz-
 lo pok ba má sol ni, és a ko ráb bia kat ki tö röl ni. Ha az Irá nyí tott beil lesz tés pár be -
széd ab la kon az Ér ték kap cso lót vá laszt juk ki, ak kor a ki je lölt cel lák nak az ér té ke
mint kons tans ke rül beil lesz tés re. El len ke ző eset ben a kép le tek ke rül nek a cel-
 lák ba.

To váb bi le he tő sé gek a szó kö zök tör lé sé re
A szó kö zök tör lé sé re az Excelben is szám ta lan más megol dás al kal maz ha tó.
Hasz nál ha tó a Cse re pa rancs, ahol mind a nor mál, mind a nem törhető szó kö zök
le cse rél he tők a sem mi re, il let ve a HE LYET TE() függ vény, amely ben a ’Ré gi_szö veg’
pa ra mé ter nek a meg fe le lő szó közt ad juk meg, míg az ’Új_szö veg’ pa ra mé ter nek
az üres sztrin get.

(9) HE LYET TE(A1;" ";" ")

A ne ve ket megelő ző és kö ve tő szó kö zök tör lé se Wordben is el vé gez he tő. Az
így ke let ke zett osz lop vissza má sol ha tó Excelbe. Eze ket a megol dá so kat mu tat ja
be a kö vet ke ző két al go rit mus.
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2. megol dás: Word kon ver ziós lé pé sei – el ső va riá ció

A VÁR LE XI KON weblap el ső osz lo pá nak kon ver tá lá sá ra egy má sik le het sé ges meg-
ol dás, hogy az ada to kat nem azon nal Excelbe pró bál juk im por tál ni, ha nem be-
 szú runk egy köz tes lé pést, és a szük sé ges kon ver ziós lé pé se ket Wordben vé gez -
zük el. Két okot sze ret nék em lí te ni, ami miatt be mu ta tom ezt a mű kö dő ké pes,
bár ke vés bé ha té kony megol dást. Az egyik, hogy az al go rit mus meg fo gal ma zá sa,
majd ki vi te le zé se szer ve zett, lo gi kus gon dol ko dást igé nyel. A má sik pe dig, hogy
a ta nu lók gyak ran fo lya mod nak eh hez a megol dás hoz.

Má sol juk át a vár me gyék ne vét és a hoz zá juk tar to zó szá mo kat Wordbe, vagy
nyis suk meg a weblapot Wordben! Mind két megol dás ese tén meg ma rad nak
mind a nor mál, mind a nem törhető szó kö zök ere de ti for má juk ban, ere de ti he-
 lyü kön (4. áb ra).

A weblap há rom osz lo pos, ren de zett for má tum ba ön té se a Cse re pa rancs
meg fe le lő sor ren dű, több szö ri is mét lé sé vel vé gez he tő el. Kiin du lás ként a szó kö -
zök egy sé ge sí té sé re en nél a megol dás nál a nem törhető szó kö zö ket hagy juk
meg, szem ben a nor mál szó kö zök kel. A kö vet ke ző lé pé sek a há rom osz lo pos táb-
 lá zat kiala kí tá sá nak egy le het sé ges mód ját mu tat ják. Bár nem ez a leg ha té ko -
nyabb megol dás (vesd össze a 3. megol dással), de ér de kes sé ge, hogy több sé gé -
ben Spe ciá lis ka rak te rek cse ré je tör té nik, és az al go rit mus meg fo gal ma zá sá nál
ügyel ni kell a cse rék meg fe le lő sor rend jé re.

Szó köz cse ré je nem törhető szó köz re
Ke re sett szö veg: szó köz
Cse re er re: ^s

Több szö rös nem törhető szó kö zök cse ré je egy sze res re
Ke re sett szö veg: ^s^s
Cse re er re: ^s
Meg jegy zés: Ad dig vé gez zük az összes cse rét, amíg azok szá ma 0 nem lesz.

Sor tö rés cse ré je be kez dés jel re
Ke re sett szö veg: ^l
Cse re er re: ^p

Nem tör he tő szó köz – be kez dés jel kom bi ná ció cse ré je be kez dés jel re
Ke re sett szö veg: ^s^p
Cse re er re: ^p
Meg jegy zés 1: Bosz nia vár me gye után ma nuá li san kell ki tö röl ni a szó közt, mert a hi vat ko zá -

son be lül he lyez ke dik el, ami re a Word nem vég zi el a cse rét.
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Meg jegy zés 2: A kö vet ke ző lo gi kus lé pés az len ne, hogy le cse rél jük a be kez dés jel – nem tör-
hető szó köz kom bi ná ció kat be kez dés je lek re. Ezt azon ban a Word nem tud ja
egy sé ge sen el vé gez ni, mert van nak olyan ve ze tő szó kö zök, ame lyek hi vat ko -
zá son be lül ta lál ha tók, és van nak olya nok is, ame lyek hi vat ko zá son kí vül (lásd
3. és 4. áb ra, Abaúj-Torna, Alsó-Fehér, Bács-Bodrog, Bé kés, Be reg, Beszterce-
Naszód, Bor sod, Bosz nia, Brassó vár me gyék ese té ben a ve ze tő szó köz a hi vat -
ko zá son kí vül he lyez ke dik el, míg Arad, Árva, Ba ra nya, Bars, Belovár-Körös
és Bi har vár me gyék nél a hi vat ko zá son be lül).

Meg jegy zés 3: Az iga zán lo gi kus megol dás az lett vol na, ha a nem törhető szó köz – be kez -
dés jel – nem törhető szó köz kom bi ná ció kat egy lé pés ben le cse rél jük be kez -
dés je lek re. Ez saj nos a má so dik meg jegy zés ben leír tak miatt nem mű kö dik.

Nem tör he tő szó köz cse ré je ta bu lá tor ra
Ke re sett szö veg: ^s
Cse re er re: ^t

Nyi tó zá ró je lek tör lé se (nyi tó zá ró jel cse ré je sem mi re)
Ke re sett szö veg: (
Cse re er re: 

Zá ró zá ró je lek tör lé se (zá ró zá ró jel cse ré je sem mi re)
Ke re sett szö veg: )
Cse re er re: 

Vé ge ze tül ment sük el a fájlt szö veg fájl ként, majd nyis suk meg Excelben, el ha -
tá ro ló ka rak ter ként hasz nál juk a ta bu lá tort!

3. megol dás: Word kon ver ziós lé pé sei – má so dik varáció

Eb ben a megol dás ban a szó kö zök egy sé ge sí té sé re hasz nál juk az Irá nyí tott beil -
lesz tést, ami saj nos a mos to ha gye rek sor sá ra ju tott. An nak el le né re, hogy egy na-
 gyon ké nyel mes és ele gáns megol dás, na gyon so kan a nor mál Beil lesz tést ré sze -
sí tik előny ben. Irá nyí tott beil lesz tést hasz nál va le he tő sé günk van ar ra, hogy
For má zat lan Unicode szö veg ként il lesszük be a Vá gó lap ra tett szö ve get. A mód -
szer nek kö szön he tően meg szűn nek a hi per hi vat ko zá sok, ezen túl egy sé ge sen
nor mál szó kö zök sze re pel nek a szö veg ben, ugyan to vább ra is vál ta ko zó szám-
 ban és he lyen (5. áb ra).
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A szö veg át né zé se után az aláb bi kon ver ziós lé pé sek tűn nek éssze rű nek.

Dup la szó kö zök cse ré je egy sze res re
Ke re sett szö veg: szó köz szó köz
Cse re er re: szó köz
Meg jegy zés: Ezt a lé pést ad dig kell is mé tel get ni, amíg az Összes cse re pa rancs ra 0 nem lesz

a cse rék szá ma.

Szó köz – be kez dés jel kom bi ná ció cse ré je be kez dés jel re
Ke re sett szö veg: szó köz^p
Cse re er re: ^p

Be kez dés jel – szó köz kom bi ná ció cse ré je be kez dés jel re
Ke re sett szö veg: ^pszóköz
Cse re er re: ^p
Meg jegy zés: Mi vel az el ső be kez dés előtt nincs be kez dés jel, ez a cse re az el ső be kez dés re nem

mű kö dik, így az el ső be kez dést be ve ze tő szó közt ma nuá li san kell ki tö röl ni.

Szó köz cse ré je ta bu lá tor ra
Ke re sett szö veg: szó köz
Cse re er re: ^t

5. áb ra. A vár me gyék má so lá sa, majd beil lesz té se Irá nyí tott beil lesz tés sel. Irá nyí tott beil lesz tést
hasz nál va le he tő sé günk van a szö veg For má zat lan Unicode szö veg ként va ló beil lesz té sé re
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Nyi tó zá ró je lek tör lé se (nyi tó zá ró jel cse ré je sem mi re)
Ke re sett szö veg: (
Cse re er re: 

Zá ró zá ró je lek tör lé se (zá ró zá ró jel cse ré je sem mi re)
Ke re sett szö veg: )
Cse re er re: 

Ez zel a megol dás sal már nem szük sé ges a táb lá za tot szö veg fájl ba men te ni,
át má sol ha tó Excelbe.

Nagy be tűs for má tum ról szó kez dő for má tum ra vál tás
Bár me lyik megol dást vá laszt juk a szö veg szer kesz tő el ha gyá sá ra – a fájl men té sét
vagy a szö veg má so lá sát –, előt te ér de mes a nagy be tűs vár me gye ne ve ket szó kez -
dő re cse rél ni. A feladat te hát az, hogy a do ku men tum egy osz lo pá nak szö ve gét
vál toz tas suk szó kez dő for má tu mú ra.

Ki hasz nál hat juk a feladat nak azt a spe cia li tá sát, hogy a má so dik és har ma dik
osz lop szá mo kat tar tal maz, így ezek re nem lesz ha tás sal a szó kez dő for má tum.
En nek tu da tá ban ki je löl het jük az egész szö ve get, és le cse rél het jük szó kez dő re.

Amennyi ben nem aka runk él ni ez zel az egy sze rű sí tés sel, és kí ván csiak va-
 gyunk ar ra, hogy mi tör tén ne, ha va ló ban csak egy osz lo pon kel le ne le cse rél ni a
nagy be tűs szö ve get szó kez dő re, pró bál juk ki a kö vet ke ző lé pé se ket! Be ve ze tés -
ként meg kell ol da ni, hogy a ne ve ket tar tal ma zó tel jes osz lo pot ki tud juk egy-
 szer re je löl ni. Er re két le he tő ség adott. A ki je lö lést egy részt megold hat juk úgy,
hogy a szö ve get táb lá zat tá ala kít juk, vagy úgy, hogy az Alt se géd bil len tyűt hasz-
 nál juk a ki je lö lés hez (Alt-os ki je lö lés).

Amennyi ben a szö ve get táb lá zat tá ala kít juk, ki tud juk je löl ni a ne vek osz lo -
pát, és a Kis be tű-nagy be tű pa rancs Szó kez dő le he tő sé gé vel el vé gez zük a cse rét.

Az Alt-os ki je lö lést hasz nál va ér de mes pozicionált ta bu lá to ro kat úgy el he -
lyez ni a tel jes szö ve gen, hogy az osz lop ha tá rok egyér tel műek le gye nek. Ez a gya-
 kor lat ban azt je len ti, hogy a ne vek osz lo pát szé le sebb re vesszük. Ek kor Alt-tal ki
tud juk je löl ni a ne vek osz lo pát, és ugyanúgy, mint az előbb, be tud juk ál lí ta ni a
Szó kez dő for má tu mot.
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2.B Összeg

Ké szítsd el a táb lá zat fej lé cét a min tá nak meg fe le lően (2. áb ra és [28]). Hozd lét re
az ’Össze sen’ és ’Ha tá ron kí vül’ so ro kat [28], majd szá mold ki a vár me gyék és az
alap raj zok össze gét (13. ábra)!

An nak el le né re, hogy az össze get már a weblap is tar tal maz ta, ér de mes ki szá -
mol ni a SZUM() függ vénnyel mind a vá rak, mind az alap raj zok szá má nak össze-
 gét. A feladat annyi val több egy egy sze rű összeadás nál, hogy a ta gok nem fo lya -
ma to san he lyez ked nek el egy vek tor ban, ha nem a vár me gyék és a ’Ha tá ron
kí vül’ be jegy zés kö zött sze re pel az ’Össze sen’ be jegy zés né hány üres sor kí sé re té -
ben. En nek meg fe le lően az össze gek két ta gúak lesz nek (10), (11). Az el ső tag a
ne vén ne ve zett vár me gyék szá mát tar tal ma zó vek tor (B2:B74), míg a má so dik tag
a ha tá ron kí vü li vá rak szá mát tar tal ma zó cel la (13. áb ra, B78).

(10) B76: =SZUM(B2:B74;B78)
és
(11) C76: =SZUM(C2:C74;C78)

2.C Ará nyok

A D osz lop cel lái ba szá mold ki, hogy vár me gyén ként (ideért ve most a ’Ha tá ron kí-
 vü li’ te rü le tet is!) mennyi az alap rajz zal ren del ke ző vá rak ará nya; az ered ményt szá-
 za lék ban fe jezd ki, két ti ze des jegy pon tos ság gal (6. áb ra és [28])!

Az alap raj zok szá mát eloszt va a vá rak szá má val meg kap juk az arányt (12). Az
így ka pott ér té ket kell for máz ni 2 ti ze des je gyű szá za lé kos for má tum ra. A kép let
má so lá sá val ki szá mít hat juk az arányt az összes vár me gyé re (D3:D74) és a ha tá -
ron kí vü li vár me gyék re is (13. áb ra, D78).

(12) D2: =C2/B2

2.D Kez dő be tű sze rin ti fel té te les for má zás

Hogy a vár me gyék kö zöt ti ke re sést meg könnyítsd, for mázd úgy a 2–74. so rig ter-
 je dő te rü le tet, hogy a táb lá zat ezen ré sze vál ta koz va vi lá gos sár ga, ill. vi lá gos kék
„sá vok ból” áll jon: az azo nos be tű vel kez dő dő vár me gyék azo nos szí nűek le gye nek,
de a kö vet ke ző, más kez dő be tű höz tar to zó vár me gye so ra már a má sik szín nel je-
 len jen meg (6. és 13. áb ra; [28])! En nek (de csak en nek!) a feladat nak a megol dá sá -
hoz fel hasz nál hatsz vár me gyén ként egy-egy se géd cel lát (az E osz lop ban).
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A cel lák meg fe le lő szí ne zé sé hez az E osz lop ban el he lye zett se géd ér té kek alap-
 ján Fel té te les for má zást fo gunk hasz nál ni.

En nek a feladat nak a megol dá sá hoz is két fé le le he tő sé get is mer te tek. Az el ső
va la mi vel hosszabb, de a ta pasz ta la tok azt mu tat ják, hogy a ta nu lók több sé ge ez -
zel a megol dás sal pró bál ko zik. A má so dik megol dás tö mö rebb, ele gán sabb,
min den kép pen em lí tés re mél tó. Azon ke ve sek szok ták ezt a megol dást vá lasz ta -
ni, akik már prog ra mo zás ból ta lál koz tak ve le.

1. megol dás: tet sző le ges se géd ka rak te rek

A fel té te les for má zást megelő zően az E osz lop ba vál ta koz va el kell he lyez nünk
két kü lön bö ző se géd ér té ket a vár me gyék kez dő be tű je függ vé nyé ben. Ez a se géd -
ér ték le het egyet len ka rak ter, de bár mi lyen tet sző le ges hosszú sá gú ka rak ter so ro -
zat is. Az egy sze rű ség ked véért a feladat megol dá sa so rán az ’S’ és ’K’ se géd ka -
rak te re ket hasz ná lom, a megadott két szín nek meg fe le lően (7. áb ra, E osz lop).

6. áb ra. Vár me gyék so rá nak szí ne zé se a kez dő be tű nek meg fe le lően. Az azo nos be tű vel 
kez dő dő vár me gyék azo nos hát tér szí nűek, de a kö vet ke ző, más kez dő be tű vel kez dő dő 
vár me gye so ra már a má sik hát tér szín nel je le nik meg
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Az E2 cel lá ba kiin du ló ér ték ként he lyez zük el az ’S’ se géd ka rak tert, majd hoz-
 zuk lét re a kép le tet az E3 cel lá tól in dul va! Ez a kép let má sol ha tó lesz E74-ig.

A kép let ben meg kell vizs gál ni, hogy az A osz lop sza vai mi lyen be tű vel kez-
 dőd nek. Eh hez a BAL() függ vényt ér de mes hasz nál ni, amellyel le tud juk vág ni a
ka rak ter so ro zat el ső ka rak te rét. Saj nos sem a feladat kiírá sa, sem a min ta [28]
nem ad se gít sé get ah hoz, hogy a két je gyű más sal hang zó kat ho gyan ke zel jük. Vé -
gül ar ra a dön tés re ju tot tam, hogy a ’G’ és ’GY’ más sal hang zó val kez dő dő sza vak
mindegyi ke ’G’-vel kez dő dik, így azo nos se géd ka rak ter rel lesz nek azo no sít va.
Ha son lóan, az ’S’ és ’SZ’ más sal hang zó val kez dő dő sza vak nál is mind két más sal -
hang zót ’S’-sel kez dő dő nek te kin tem.

Miu tán a BAL() függ vénnyel le vág juk a ne vek el ső ka rak te rét, az össze ha son lí -
tást a HA() függ vénnyel fog juk vé gez ni.

Az al go rit must a 8. áb ra blokk diag ram ja mu tat ja.
– El ső ként el kell dön te ni, hogy az A2 és az A3 cel lá ban ta lál ha tó sza vak kez-

 dő be tű je megegye zik-e vagy sem.
– Ha a két kez dő be tű egy for ma, ak kor E3 fel ve he ti E2 ér té két.
– Ha A2-ben és A3-ban a két kez dő be tű el té rő, ak kor meg kell néz ni, hogy

mi lyen se géd ka rak ter sze re pel E2-ben, és E3-ba a má si kat kell ír ni.

7. áb ra. A vár me gyék szí ne zé sé hez hasz nált se géd ka rak te rek S/K (E osz lop). A se géd ka rak-
 te rek vá lasz tá sá tól nem függ a feladat megol dá sa. Az egyet len szem pont, ame lyet fi gye lem -
be kell ven ni, hogy a kez dő be tűk vál tá sá nál a se géd ka rak ter is meg vál toz zék

8. áb ra. Blokk diag ram an nak el dön té sé re, hogy két egy mást kö ve tő vár me gye ne ve ugyanaz-
 zal a kez dő be tű vel kez dő dik-e vagy sem. Se géd ka rak ter ként az ’S’ és ’K’ ka rak te re ket hasz nál-
 tuk, a szí nek nek meg fe le lően
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Ka rak ter so ro zat el ső ka rak te ré nek meg ha tá ro zá sa
A kez dő be tűk össze ha son lí tá sát a HA() függ vénnyel tud juk el vé gez ni. A függ -
vény el ső pa ra mé te re egy el dön ten dő kér dés (13). Ar ra kér de zünk rá, hogy két
vár me gye ne vé nek kez dő be tű je megegye zik-e. A BAL() függ vény má so dik pa ra -
mé te re a le vá gan dó ka rak te rek szá ma (8. áb ra), a pa ra mé ter el hagy ha tó, ha ez a
szám 1 (13), (14), (15), (39).

(13) BAL(A2)=BAL(A3)

Megegye ző kez dő ka rak te rek
A HA() függ vény IGAZ ágán, te hát ha a két név kez dő ka rak te re megegye zik, az E3
cel la fel ve szi E2 ér té két (14).

El té rő kez dő ka rak te rek
A HA() függ vény HA MIS ágán, te hát ha a két kez dő ka rak ter el té rő, egy újabb HA()
függ vény re van szük sé günk. A bel ső HA() függ vény ben azt kér dez zük meg, hogy
az E2 cel lá ban ’S’ ka rak ter sze re pel-e [8. áb ra és (14)]. Ha E2-ben ’S’ ka rak tert ta-
 lál tunk, ak kor E3-ba ’K’ ka rak tert írunk [bel ső HA() függ vény 2. pa ra mé te re],
egyéb ként pe dig ’S’-et [bel ső HA() függ vény 3. pa ra mé te re].

(14) E3: =HA(BAL(A2)=BAL(A3);E2;HA(E2=" S";"K";"S"))

2. megol dás: lo gi kai ér té kek kel

Szem ben az elő ző megol dás sal, nem tet sző le ges se géd ka rak te re ket hasz ná lunk
az E osz lop fel töl té sé hez, ha nem az IGAZ, HA MIS ér té kek va la me lyi két. A gon do lat -
me net ha son ló az elő ző megol dás hoz. Ki hasz nál va a lo gi kai ér té kek nek azt a
spe ciá lis tu laj don sá gát, hogy csak ket tő van be lő lük, csak két ál la pot meg kü lön -
böz te té sé re van szük ség. El hagy ha tó te hát a bel ső HA() függ vény (9. áb ra).

Amennyi ben a (13) fel té tel nem tel je sül, ak kor a NEM() függ vénnyel tud juk a
cel la tar tal mát az el len ke ző jé re vál toz tat ni (15).

Kiin du lás ként az E2 cel lát tölt sük fel az IGAZ kez dő ér ték kel.

9. áb ra. Blokk diag ram an nak el dön té sé re, hogy két egy mást kö ve tő vár me gye ne ve ugyanaz-
 zal a kez dő be tű vel kez dő dik-e vagy sem. Se géd ér ték ként a lo gi kai ér té ke ket hasz nál juk
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(15) E3: =HA(BAL(A2)=BAL(A3);E2;NEM(E2))

Bár me lyik megol dást is vá laszt juk a se géd cel lák ki töl té sé re, az E osz lop is me re té -
ben már gye rek já ték a fel té te les for má zás. A Fel té te les for má zás fel té te lei nek meg-
adá sa kor csak azt kell fi gyel ni, hogy az E osz lop cel lái ban az ’S’ vagy a ’K’ a se géd -
ka rak ter (10. áb ra), il let ve az IGAZ vagy HA MIS lo gi kai ér ték (11. áb ra) sze re pel-e.
A 12. áb ra kép le tei át me ne ti megol dást ad nak a tet sző le ges ka rak ter so ro zat és az
IGAZ / HA MIS ér té kek elő nyeit ma xi má li san ki hasz ná ló megol dá sok kö zött.

10. áb ra. Fel té te les for má zás kép le tei tet sző le ges se géd ka rak te rek hasz ná la ta ese tén az A2
cel lá ban

11. áb ra. Fel té te les for má zás kép le tei IGAZ / HA MIS se géd ér té kek hasz ná la ta ese tén az A2 cel lá-
 ban, ki hasz nál va az IGAZ / HA MIS ér té kek spe ciá lis tu laj don sá gait

12. áb ra. Fel té te les for má zás kép le tei IGAZ / HA MIS se géd ér té kek hasz ná la ta ese tén az A2 cel lá-
 ban. Eb ben a megol dás ban nem hasz nál juk ki az IGAZ / HA MIS ér té kek spe ciá lis tu laj don sá gait.
A megol dás nagy ban ha son lít a tet sző le ges ka rak ter so ro za tok hasz ná la ta ese tén adott meg-
ol dás hoz
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A tar to mány to váb bi cel lái ra a For má tum má so lá sa pa ranccsal má sol hat juk
át a fel té te les for má tu mot.

2.E Ada tok fel töl té se

Egé szítsd ki a táb lá za tot a kö vet ke ző szö ve gek kel:
– A80: Me lyik vár me gyé ben …,
– A81: …van a leg ke ve sebb vár?
– A82: …van a leg több alap rajz?
– A84: Hány he lyen …
– A85: …jobb az arány az át la gos nál?

A B-C-D osz lop cel láit egye sít ve, vá la szolj függ vé nyek se gít sé gé vel a kér dé sek re (se -
géd cel lák hasz ná la ta nél kül)! A vá lasz adás nál a ’Ha tá ron kí vü li’ vá ra kat is fi gye -
lem be kell ven ni (13. áb ra)!

Aho gyan azt a 2.B rész feladat is mer te té sé nél már lát tuk, a 2.E rész felada tot is
az ne he zí ti meg, hogy a ’Ha tá ron kí vü li’ vá rak kü lön van nak a töb bi től, és köz-
 tük van az ’Össze sen’ sor né hány kí sé rő üres sor ral. A 2.E va ló já ban há rom to-
 váb bi feladat, ame lyek rész le tes szö ve gét a 2.F–2.H rész felada tok tar tal maz zák.

13. áb ra. A vár me gyék ada tait tar tal ma zó táb lá zat zá ró so rai, majd ezek alatt a feladat kiírá sá-
 nak meg fe le lő sta tisz ti kai ada tok
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2.F Leg ke ve sebb vár

Írasd ki a B81-es cel lá ba an nak a vár me gyé nek a ne vét, amely ben a leg ke ve sebb vár
ta lál ha tó (13. ábra)!

A B81-es cel lá ba an nak a vár me gyé nek a ne vét kell kiírat ni, ame lyik ben a leg ke -
ve sebb vár ta lál ha tó. A cel lák egye sí té sét a vár me gye ne vé nek meg ha tá ro zá sa
után vé gez zük el.

Az al go rit mus a kö vet ke ző.
– Elő ször meg ha tá roz zuk, hogy a vá rak szá ma kö zött me lyik a leg ki sebb ér -

ték.
– Ezt kö ve tően megad juk, hogy a táb lá zat há nya dik so rá ban ta lál ha tó ez a

leg ki sebb ér ték.
– Vé gül meg ke res sük, hogy a táb lá zat így meg ta lált so rá ban, de a szom szé -

dos osz lop ban mi lyen név sze re pel.

En nek meg fe le lően az össze tett függ vény tar tal maz za a MIN(), a HOL.VAN() és
az IN DEX() függ vé nye ket – be lül ről ki fe lé ha lad va.

Leg ki sebb ér ték meg ke re sé se
Az al go rit mus nak meg fe le lően el ső ként a MIN() függ vényt hív juk meg a B2:B74
tar to mánnyal mint el ső pa ra mé ter rel és a B78-as cel lá val mint má so dik pa ra mé -
ter rel (16).

(16) MIN(B2:B74;B78)

Leg ki sebb ér ték so rá nak meg ha tá ro zá sa
A HOL.VAN() függ vénnyel meg tud juk ha tá roz ni, hogy a leg ki sebb ér ték a táb lá zat
me lyik so rá ban ta lál ha tó. A HOL.VAN() függ vény el ső pa ra mé te re a MIN() függ-
 vény től vissza ka pott ér ték, má so dik pa ra mé te re a B2:B78 tar to mány. Itt nyu god -
tan be le le het ven ni a tar to mány ba az üres és az ’Össze sen’ so ro kat is, mert azok-
 ban biz to san nem fog ja meg ta lál ni a mi ni mu mot. A har ma dik pa ra mé tert
nul lá ra kell ál lí ta ni, mert nin cse nek a B osz lop szá mai ren dez ve, sem csök ke nő,
sem nö vek vő sor rend ben [(17), lásd rész le te sen 7.B megol dá sát]. A HOL.VAN()
függ vény vissza té ré si ér té ke te hát egy po zi tív egész szám, an nak a sor nak a táb lá -
za ton be lü li re la tív sor szá ma, amely ben a leg ke ve sebb vá rat ta lál tuk a MIN()
függ vénnyel.

(17) HOL.VAN(MIN(B2:B74;B78);B2:B78;0)
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A leg ki sebb ér ték so rá ban ta lál ha tó vár me gye kiíra tá sa
Vé ge ze tül az IN DEX() függ vény fog ja ad ni a vár me gye ne vét. Pa ra mé te rei a kö vet -
ke zően ala kul nak. El ső pa ra mé te re a vár me gyé ket tar tal ma zó tar to mány. Ha a
HOL.VAN() függ vény nél be le vet tük a tar to mány ba az üres és az ’Össze sen’ so ro kat
is, ak kor itt is azt ér de mes ten ni. Az IN DEX() függ vény má so dik pa ra mé te re a
HOL.VAN() függ vény ál tal visszaadott sor szám. To váb bi pa ra mé te rek re nincs
szük ség. Bár az osz lop szám nak megad hat nánk az 1-et, de ez egy egy osz lo pos
tar to mány nál fö lös le ges (18).

(18) B81: =IN DEX(A2:A78;HOL.VAN(MIN(B2:B74;B78);B2:B78;0))

2.G Leg több alap rajz

Írasd ki a B82-es cel lá ba an nak a vár me gyé nek a ne vét, amely ben a leg több alap-
 rajz zal ren del ke ző vár ta lál ha tó (13. ábra)!

A leg több alap rajz zal ren del ke ző vár me gye ne vé nek kiíra tá sa ha son lóan tör té -
nik a leg ke ve sebb vár ral ren del ke ző vár me gye kiíra tá sá hoz (19).

(19) B82: =IN DEX(A2:A78;HOL.VAN(MAX(C2:C74;C78);C2:C78;0))

2.H Át la gos nál több alap rajz

Írasd ki a B85-ös cel lá ba az át la gos nál több alap rajz zal ren del ke ző vár me gyék szá-
 mát (13. ábra)!

Az át la gos nál több alap rajz zal ren del ke ző vár me gyék szá ma már össze tet tebb
feladat. Mi vel se géd cel lát itt sem le het hasz nál ni, egyet len olyan kép le tet kell lét-
 re hoz ni, amely az át la got fi gye lem be ve szi, ugyanak kor el tud ja vé gez ni a szám-
 lá lást is. A feladat megold ha tó tömb kép let tel, va la mint a DARABTELI() függ vény
egy spe ciá lis pa ra mé te re zé sé vel is.

Bár me lyik megol dást vá laszt juk, az össze szám lá lást két lé pés ben fog juk el vé -
gez ni.

– Elő ször meg szám lál juk az or szág ha tá ron be lü li és a fel té tel nek ele get te vő
vá ra kat.

– Ha a ha tá ron kí vü li vá rak ra is tel je sül a fel té tel, ak kor a fel té tel nek ele get
te vő, az or szág ha tá ron be lü li vá rak szá má hoz hoz záadunk egyet.
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Ha tá ron be lü li vá rak szá ma
Amennyi ben a tömb kép le tes megol dást vá laszt juk, az össze szám lá lás hoz egye-
 se ket fo gunk összeado gat ni, amit egy SZUM() függ vénnyel a legegy sze rűbb el vé -
gez ni. A kér dés, hogy hány da rab egyes összeadá sát kell el vé gez ni. Annyit, ahány
ele get tesz an nak a fel té tel nek, hogy na gyobb az alap raj zuk ará nya, mint az át lag
(D76 cel la). A SZUM() függ vé nyen be lül te hát egy, a HA() függ vénnyel megadott
fel té telt kell lét re hoz ni. En nek az az ér de kes sé ge, hogy a szo ká sos egy cel lás vizs-
 gá la tot egy egész tömb nek a vizs gá la tá val fog juk he lyet te sí te ni. A HA() függ vény
fel té te le en nek meg fe le lően el dön ten dő kér dé sek so ro za ta (20).

(20) D2:D74>D76

Ahány szor a (20) fel té tel tel je sül, annyi egyest kell összead ni. Így a HA() függ-
 vény IGAZ ágá ba 1-et kell ten ni, ame lyek össze szám lá lá sát a kül ső SZUM() függ-
 vény fog ja el vé gez ni. A HA() függ vény HA MIS ágát nem szük sé ges ki töl te ni (21).

A kép let ak kor lesz tel jes, ha gon dos ko dunk ar ról, hogy az Excel tömb kép -
letként ke zel je. Er re fel tét le nül szük ség van, mert a HA() függ vény fel té te lé ben
tömb  ele me ket ha son lí tunk az át lag hoz. A tömb kép let le zá rá sa annyi ban tér el egy
nor mál kép let le zá rá sá tól, hogy a szo ká sos Enter he lyett a Ctrl + Shift + Enter
bil len tyű kom bi ná ció val zár juk le a kép le tet. Ezt jel zi a kép let kö rül meg je le nő {}
zá ró jel pár.

(21) B85: {=SZUM(HA(D2:D74>D76;1))}

A DARABTELI() függ vény hasz ná la ta ese tén a függ vény el ső pa ra mé te re a ha tá -
ron be lü li alap raj zo kat ma gá ban fog la ló D2: D74 tar to mány. A függ vény má so dik
pa ra mé te re egy, az & ope rá tor ral össze fű zött ka rak ter so ro zat. A ka rak ter so ro zat
el ső ope ran du sa a > re lá ciós jel, má so dik pe dig az összes vár alap raj zá nak ará -
nyát tar tal ma zó D76 cel la (22).

(22) B85: =DARABTELI(D2:D74;">"&D76)

Ha tá ron kí vü li vá rak szá ma
A ha tá ron kí vü li vá rak nál is le het a (21) és (22) kép le tek va la me lyi két hasz nál ni,
egye dül a fel té tel ben lesz el té rés (23).

(23) SZUM(HA(D78>D76;1))
(24) DARABTELI(D78;">"&D76)

A két SZUM(), il let ve DARABTELI() függ vény ál tal visszaadott ér té ket össze kell
ad ni, hogy meg kap juk a ke re sett ér té ket (25) és (26).

(25) B85: {=SZUM(HA(D2:D74>D76;1))+SZUM(HA(D78>D76;1))}
(26) B85: =DARABTELI(D2:D74;">"&D76)+DARABTELI(D78;">"&D76)
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A (25) kép let má so dik SZUM() függ vé nye nem fel tét le nül in do kolt, a rö vi debb
megol dás is ele gen dő, a (27) kép let ben sze rep lő összeg má so dik tag ja.

(27) B85: {=SZUM(HA(D2:D74>D76;1))+HA(D78>D76;1)}

Az el lenőr zés ben se gít het egy ap ró trükk. A feladat szö ve ge alap ján az át lag
fö löt ti vá rak szá mát ke res sük, a D76 és D78-as cel lá kat össze ha son lít va (2.C rész-
 feladat) azon ban lát ha tó, hogy az ered mény nem vál to zik a ha tá ron kí vü li ese tek
ke ze lé sé vel. Ezért egy pró ba ere jéig ér de mes meg for dí ta ni a re lá ciós je le ket, és
meg néz ni, hogy a kép let má so dik ré sze nél kül ugyanazt az ér té ket kap juk-e,
mint az zal együtt.

Cel lák egye sí té se
A feladat azt is kér te, hogy az ér té kek az egye sí tett B–D cel lák ban je len je nek meg.
A DARABTELI() függ vény hasz ná la ta ese tén a kép let lét re hoz ha tó az egye sí tett cel-
 lák ban. A tömb kép let ese tén a cel lák egye sí té sét min den kép pen a kép le tek előál -
lí tá sa után kell vég re haj ta ni, mert a tömb kép let nem mű kö dik egye sí tett cel lák -
ban. Ez in do kol ja, hogy mind há rom kép le tet az egye sí tés előtt a B osz lop
meg fe le lő cel lái ban hoz zuk lét re (OpenOffice-ban az egye sí tett cel lák ban is lét re
tud juk hoz ni a tömb kép le tet).



3. ÜLÉS REND

A ki vá lasz tott feladat a Ne mes Ti ha mér OKATV 2006 1. for du ló já nak 6. felada -
ta ([25] és [26]). A VÁR LE XI KON feladat hoz ha son lóan (2. fe je zet) egy Excel táb lá zat
adott cel láit kell a fel té te lek nek meg fe le lően szí nez ni. A feladat lap ban ki je lölt
össze tett felada tot ([25] és 14. áb ra) eb ben az eset ben is rész felada tok ra bont juk,
és ezek hez a rész felada tok hoz adunk al go rit must.

Eb ben a feladat ban egy mo zi szé keit rang so rol juk az el he lyez ke dé sük nek
meg fe le lően. A sár gá val szí ne zett szé kek az el fo gad ha tó nak, jó nak mi nő sí tet tek,
míg a ké kek a ki vá ló szé kek. A 3.C rész feladat tal a szí ne zést vé gez zük el. A 3.D és
a 3.E rész feladat ki szí ne zi azt a szé ket, amely nek po zí ció ját megad juk, míg a 3.F
so ron ként meg szá mol ja a jó és ki vá ló szé kek szá mát.

3.A A mo zi so rai nak szá mo zá sa

Tölt sük fel az A osz lop cel láit a mo zi so rai nak szá má val (14. áb ra)!

Az A osz lop cel lái nak fel töl té sé re két le he tő ség adott. Az egyik le he tő ség, hogy a
szá mok hoz hoz zá fűz zük a ’. sor’ ka rak ter so ro za tot. Az össze fű zés hez hasz nál -
hat juk az & ope rá tort (28) vagy az ÖSSZE FŰZ() függ vényt (29). En nek a megol dás -
nak vi szont hát rá nya, hogy az össze fű zés sel ka rak ter so ro zat tá ala kít juk a szá-
 mot, ami nek egye nes kö vet kez mé nye, hogy ma te ma ti kai mű ve le te ket nem
tu dunk vé gez ni a sor szá mok kal.

(28) =1&". sor"
vagy
(29) =ÖSSZE FŰZ(1;". sor")

Ér de mes te hát a szá mo kat meg hagy ni, és egy egyé ni szám for má tu mot lét re -
hoz ni ezek re a cel lák ra, amely nek for má tum kód ját (30) tar tal maz za.

(30) 0”. sor”

Meg jegy zés: Az egyé ni szám for má tum lét re ho zá sa után a for má tum tet sző le ge sen má sol -
ha tó az Excel For má tum má so lá sa pa ran csá val.
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3.B A mo zi szé kei nek szá mo zá sa

Tölt sük fel a C3:R22 tar to mányt a mo zi szé kei nek szá má val (14. áb ra)!

A mo zi szé kei nek szá mo zá sá nál szét kell vá lasz ta nunk a bal és a jobb ol da li szé-
 ke ket. A bal ol da li szé kek sor szá ma nö vek szik a szé ket tar tal ma zó osz lop sor szá -
má val. A jobb ol da li szé kek re azon ban az az igaz, hogy ahogy nő az osz lop sor-
 szá ma, úgy csök ken a szék sor szá ma.

A szé ke ket fel tölt het jük két so ro zat tal is, de el vé gez het jük a sor szá mok fel töl -
té sét függ vé nyek kel is.

Szé kek sor szá má nak fel töl té se szám ta ni so ro za tok kal
A so ro za tok előál lí tá sá nál két szám ta ni so ro zat ra lesz szük sé günk ([9] 24. o.).
A bal ol da lon, bal ról jobb ra ha lad va, a szám ta ni so ro zat el ső ele me 1 (a1 = 1),
diffe ren ciá ja 1 (d = 1). A jobb ol da lon, szin tén bal ról jobb ra ha lad va, a szám ta ni
so ro zat el ső ele me 8 (a1 = 8), diffe ren ciá ja –1 (d = –1). Szám ta ni so ro zat előál lí -
tá sá nak lé pé seit lásd a 8.A rész feladat megol dá sá nak utol só be kez dé sé ben.

Szé kek sor szá má nak fel töl té se függ vé nyek kel
Ha függ vé nyek kel kí ván juk fel töl te ni a szé kek sor szá mát, ak kor ke res sük meg az
össze füg gést a szé kek sor szá ma és az osz lop sor szá ma kö zött (1. táb lá zat).

A mo zi két ol da lán el he lyez ke dő szé kek szét vá lasz tá sá ra két össze füg gés lé te -
zik. Azt, hogy ép pen me lyik össze füg gést hasz nál juk, egy HA() függ vény fel té te -
lé ben fo gal maz hat juk meg. A vá lasz tó vo nal a 10. és a 11. osz lop kö zött van, te hát
fel té tel ként, a HA() függ vény el dön ten dő kér dé sé ben azt néz zük meg, hogy a 11.
osz lop tól ki sebb vagy sem az ép pen ak tuá lis osz lop (31).

1. táb lá zat. Össze füg gés a szé kek szá ma és az osz lo pok szá ma kö zött.

szék
osz lop sor szá ma 

bal ol da lon
oszlop – 2

osz lop sorszá ma 
jobb ol da lon

19 – oszlop

1  3 1 18 1

2  4 2 17 2

3  5 3 16 3

4  6 4 15 4

5  7 5 14 5

6  8 6 13 6

7  9 7 12 7

8 10 8 11 8
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(31) C3: =HA(OSZ LOP()<11;OSZ LOP()-2;19-OSZLOP())

A HA() függ vény IGAZ és HA MIS ágán meg je le nő össze füg gé se ket (31) fog juk a
ké sőb biek ben a ki vá lasz tott szék fel té te les for má zá sá hoz szük sé ges ki fe je zés ben
megad ni an nak el dön té sé re, hogy a szék a mo zi bal vagy jobb ol da lán he lyez ke -
dik-e el (3.D és 3.E rész felada tok).

3.C A mo zi szé kei nek szí ne zé se

Szí nez zük a szé ke ket a min tá nak meg fe le lően, a jó mi nő sí té sű szé ke ket sár ga, a ki-
 vá ló mi nő sí té sű szé ke ket kék szí nű re (14. áb ra)!

A feladat kiírá sa nem en ge di meg a se géd cel la hasz ná la tát, így a fel té te les for má -
zás kép le teit egye ne sen a For má zá si fel té te lek pár be széd ab lak me zői be kell beír -
ni. A felada tot vé giggon dol va azon ban lát ha tó, hogy a kép le tek több szö rö sen
össze tet tek, ame lyek el lenőr zé sé re a pár be széd ab la kon rend kí vül szű kö sek a le-
 he tő sé geink. Mindezt fi gye lem be vé ve ér de mes át me ne ti leg fel ven ni a mun ka la -
pon se géd cel lá kat, a kép le te ket ezek ben a se géd cel lák ban el ké szí te ni, majd az így
ka pott, már he lye sen mű kö dő kép le te ket át má sol ni a pár be széd ab lak meg fe le lő
me zői be.

A Vár me gyék feladat hoz ha son lóan (2. fe je zet) en nél a feladat nál is két fé le
színt hasz ná lunk a két ál la pot meg kü lön böz te té sé re. Az egy sze rűbb megol dás
eb ben az eset ben is, ha a két ál la pot meg kü lön böz te té sé re az IGAZ / HA MIS ér té ke -
ket hasz nál juk.

A mo zi so rai a jó (sár ga) és ki vá ló (kék) he lyek el he lyez ke dé sét fi gye lem be
vé ve négy kü lön bö ző cso port ba so rol ha tók.

– Az 1–3. so rok csak sár ga szé ke ket tar tal maz nak.
– A 4–10. so rok sár ga és kék szí nűek.
– A 11–16. so rok csak kék szé ke ket tar tal maz nak.
– A 17–20. so rok csak sár ga szé ke ket tar tal maz nak.
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A mo zi sárga-kék so rai nak sár ga cel lái ra a 2. táb lá zat össze füg gé sei iga zak.
Amíg a so rok szá ma emel ke dik, ad dig an nak a szék nek a szá ma, amely től bal ra
vagy jobb ra sár ga cel lák kö vet kez nek, csök ken. Te hát min den kék szé ket is tar-
 tal ma zó sor ra igaz, hogy a sor és a leg szél ső kék szék szá má nak össze ge ál lan dó,
ne ve ze te sen 12. A sár ga szé kek re te hát a (32) egyen lőt len ség igaz. A so rok szá-
 mát az A osz lop cel lái (3.A), a szé kek szá mát a C–R osz lo pok tar tal maz zák (3.B).

(32) C3<12-A3

Az 1–3. so rok ra szin tén igaz lesz az egyen lőt len ség, mi vel ezek ben a so rok -
ban a szél ső ér té kek 9 és 11 kö zött mo zog nak, ami azt je len ti, hogy min den szék
sor szá ma ki sebb, mint a szél ső ér ték. En nek meg fe le lően az 1–10. so rok ra
ugyanaz a kép let al kal maz ha tó. A fel té tel tel je sü lé se ese tén a cel lák szí ne sár ga
lesz. Ugyanilye nek lesz nek az utol só négy sor cel lái is. A sár gá ra adott két fel té tel
egy VAGY() függ vénnyel kap csol ha tó össze. Min den más eset ben kék re szí nez zük
a cel lá kat. A se géd cel lá kat el he lyez het jük a mo zi el ren de zé sét mu ta tó táb lá zat
alá (pl. C24), és a kép let má so lá sá val fel tölt het jük a tel jes tar to mányt (33), (34).

sor sár ga szék

 4. sor ban 8-as szék től ki sebb szé kek

 5. sor ban 7-es szék től ki sebb szé kek

 6. sor ban 6-os szék től ki sebb szé kek

 7. sor ban 5-ös szék től ki sebb szé kek

 8. sor ban 4-es szék től ki sebb szé kek

 9. sor ban 3-as szék től ki sebb szé kek

10. sor ban 2-es szék től ki sebb szé kek

14. áb ra. A mo zi szé kei nek szí ne zé se sár ga, va la mint kék szín nel an nak meg fe le lően, hogy jó
vagy ki vá ló mi nő sí tést ka pott az adott szék

2. táb lá zat. Össze füg gés a so rok szá ma és a sár ga szé kek szá ma kö zött a sárga-kék 
tar to mány ban.
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(33) C24: =HA(VAGY($A3>16;C3<12-$A3);IGAZ; HA MIS)

A (34) kép let a (33) kép let egy sze rű sí tett meg va ló sí tá sa, ahol ki hasz nál juk,
hogy a HA() függ vény nél kül is elő tud juk ál lí ta ni az IGAZ/HA MIS ér té ke ket a táb lá -
zat cel lái ban. A (34) kép let ben megadott megol dás má sik elő nye a (33) kép let tel
szem ben, hogy a fel té te les for má zás me zői szin tén fo gad ják ezt a rö vi debb meg-
ol dást.

(34) C24: =VAGY($A3>16;C3<12-$A3)

A se géd cel lák IGAZ/HA MIS ér té kei ugyanazt a min tát mu tat ják, mint a sárga-
kék szí ne zés (15. és 16. áb ra). A kép let fel té te lei be má sol ha tók a C3:R22 tar to -
mány fel té te les for má zá sá nak fel té te lei be.

15. áb ra. A mo zi szí ne zé sé nek meg fe le lő se géd cel lák IGAZ/ HA MIS ér ték kel fel tölt ve. A fel té te les
for má zás kép le tei nek ki pró bá lá sa a táb lá zat cel lái ban leegy sze rű sí ti a hi ba ke re sést. Az így
előál lí tott, már hi bát lan kép let át má sol ha tó a fel té te les for má zás meg fe le lő me zői be. En nél 
a feladat nál az IGAZ ág az egyik fel té tel nek fe lel meg, a HA MIS ág a má sik nak

16. áb ra. A mo zi jó és ki vá ló he lyei nek szí ne zé se sár gá ra és kék re a megadott fel té te lek 
alap ján
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3.D Cel la pi ros ra szí ne zé se fel té te les for má zás sal

Tölt sük fel ada tok kal az X3–X5 cel lá kat úgy, hogy a kö vet ke ző ér té ke ket tar tal maz -
zák:

– X3: egy sor szá ma,
– X5: egy szék szá ma,
– X4: bal vagy jobb ol dal (bár mi lyen ’b’-vel vagy ’B’-vel, il let ve ’j’-vel vagy 

’J’-vel kez dő dő ka rak ter so ro zat el fo gad ha tó).
Szí nez zük ki a mo zi ülő he lyeit az x3–x5 cel lák ér té keit fi gye lem be vé ve! A fel té te -
lek tel je sü lé se ese tén a cel la hát tér szí ne le gyen pi ros!

Is mét egy össze tett függ vényt kell el ké szí te nünk, amely nek az al go rit mu sát a kö-
 vet ke ző lé pé sek egy más utá ni vég re haj tá sa ad ja.

– Fel té tel a sor szá má nak el lenőr zé sé re: az A osz lop cel lái nak tar tal mát ösz-
sze ha son lít juk az X3 cel la tar tal má val.

– Fel té tel az osz lop szá má nak el lenőr zé sé re: a C3:R22 tar to mány cel lái nak
tar tal mát össze ha son lít juk az X5 cel la tar tal má val.

– Fel té tel a bal és jobb ol dal meg kü lön böz te té sé re az X4 cel la tar tal má tól füg-
 gően.

Adott fel té tel nek ele get te vő sor ki vá lasz tá sa
A sor szá má nak egyez te té sé re ele gen dő össze ha son lí ta ni az ak tuá lis cel la so rá -
ban ta lál ha tó A osz lop be li cel la és az X3 cel la (17. áb ra, x3 = 12) tar tal mát. Át me -
ne ti leg tá rol juk a HA() függ vény ál tal visszaadott IGAZ / HA MIS ér té ke ket a C45 cel-
 lá tól kez dő dően (35). A fel té tel tel je sü lé se ese tén az X3 cel lá ban megadott sor
min den egyes cel lá já ra IGAZ ér té ket ka punk ered mény ként (17. áb ra).

(35) C45: =$A3=$X$3

17. áb ra. Az egy sor ban el he lyez ke dő szé kek ki vá lasz tá sa
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Adott sor adott szé ké nek ki vá lasz tá sa
A meg fe le lő osz lop ki vá lasz tá sá hoz is mer nünk és tesz tel nünk kell az X5 cel la tar-
 tal mát. Az osz lop és sor ki vá lasz tá sá hoz szük sé ges két fel té tel együt tes tel je sü lé -
sé nek el lenőr zé sét az ÉS() függ vény al kal ma zá sá val vé gez het jük el.

An nak el dön té sé re, hogy mi lyen sor szá mú szék ről van szó, egy részt kiol vas -
hat juk a szék szá mát (36), más részt el lenőriz het jük az osz lop szá mát, amely ben
az adott szék ta lál ha tó (37).

Az osz lop ki vá lasz tá sá hoz azon ban tud nunk kell, hogy bal vagy jobb ol da li
szék ről van-e szó. Amennyi ben élünk az zal az egy sze rű sí tés sel, hogy a szé kek re
ráír tuk a szá mo kat (3.B), ak kor a feladat nem más, mint a szék sor szá má nak ösz-
sze ha son lí tá sa az X5 cel la tar tal má val. Ha nem élünk ez zel a le he tő ség gel, ak kor
az osz lo pok el lenőr zé sé vel dönt het jük el, hogy me lyik szék ről van szó. A két 
ol da lon el he lyez ke dő, ugyanolyan sor szá mú szé kek ki vá lasz tá sa a VAGY() függ-
 vén nyel vé gez he tő el [3.B rész feladat, 1. táb lá zat és (31), (37) kép let].

(36) =ÉS($A3=$X$3;C3=$X$5)
(37) =ÉS($A3=$X$3;VAGY(OSZ LOP()-2=$X$5;19-OSZLOP()=$X$5))

A (36) és (37) kép le tek al kal ma zá sá val már csak két szék tesz ele get a fel té te -
lek nek (18. áb ra, X3 = 12, X5 = 8).

Adott sor bal vagy jobb ol da li szé ké nek ki vá lasz tá sa
A (37) kép le tet to vább bő vít jük az zal, hogy meg kü lön böz tet jük a bal és a jobb
ol da li szé ke ket. An nak el dön té sé re, hogy me lyik ol dal ról vá laszt juk a szé ket, az
X4 cel la ér té két kell fi gye lem be ven nünk. A (37) kép let ben megadott VAGY lo gi -
kai mű ve le tet fog juk kiegé szí te ni úgy, hogy X4 tar tal má nak el lenőr zé sét is hoz-
 zá vesszük a már meg lé vő osz lop el lenőr zés hez. Az osz lo pok el he lyez ke dé sé re

18. áb ra. A szé kek ki vá lasz tá sa a sor és osz lop szá má nak megadá sá val. En nél a megol dás nál
min den sor ban két szék fe lel meg a fel té te lek nek, még nin cse nek szét vá lo gat va a bal és jobb
ol da li szé kek



80
Csernoch Má ria

vo nat ko zó fel té tel nek – bal vagy jobb ol dal, osz lop sor szá ma és el he lyez ke dé se
kö zöt ti kap cso lat (37) – és az X4-ben megadott fel té tel nek egy szer re kell tel je -
sül ni, te hát ÉS() függ vénnyel kap csol juk össze a fel té te le ket. Az ÉS mű ve let csak
ab ban az eset ben ad IGAZ ér té ket, ha mind két fel té tel egy szer re tel je sül [(38) és
19. áb ra].

(38) =ÉS($A3=$X$3;
VAGY(ÉS($X$4="b"; OSZ LOP()-2=$X$5); 
ÉS($X$5=19-OSZLOP();$X$4="j")))

A (38) kép let to váb bi kiegé szí té se, hogy a ’b’ és ’j’ ka rak te re ken kí vül bár mi -
lyen ’b’-vel, ’j’-vel, ’B’-vel, ’J’-vel kez dő dő ka rak ter so ro zat tal megad ha tó le gyen
az az ol dal, ame lyen a ki vá lasz tott szék ta lál ha tó. A BAL() függ vénnyel le vág juk a
ka rak ter so ro zat el ső ka rak te rét [lásd (13)], majd a KIS BE TŰ() függ vénnyel kis be -
tűs re ál lít juk a le vá gott ka rak tert (39).

(39) =ÉS($A3=$X$3;
VAGY(ÉS(KIS BE TŰ(BAL($X$4))="b";OSZ LOP()-2=$X$5);
ÉS($X$5=19-OSZLOP();KIS BE TŰ(BAL($X$4))="j")))

A feladat szö ve ge nem tér ki ar ra az eset re, hogy mit te gyünk, ha az X3–X5
cel lák ban megadott ér té kek a mo zi ban nem lé te ző szék re utal nak. Ilyen ese tek -
ben a mo zi egyet len szé két sem szí nez zük be.

19. áb ra. A sor, az osz lop és az ol dal megadá sá val ki vá lo ga tott cel la. X3 = 12, X4 = j, X5 = 8
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3.E Cel lák ka rak te rei nek szí ne zé se fel té te les for má zás sal

Szí nezd a pi ros hát te rű cel la ka rak te reit az ere de ti hát tér szín nel!

An nak el dön té sé re, hogy a pi ros ra szí ne zett cel lá ban a ka rak ter szí ne sár ga vagy
kék lesz, a cel la ere de ti hát tér szí nét kell is mer nünk. Az ere de ti hát tér színt a (33),
(34) kép le tek va la me lyi ke, va la mint a 16. áb ra kép le tei ad ják meg.

Va ló já ban négy ese tet kell meg kü lön böz tet nünk:
– pi ros hát tér, sár ga ka rak ter,
– pi ros hát tér, kék ka rak ter,
– sár ga hát tér, fe ke te ka rak ter,
– kék hát tér, fe ke te ka rak ter.
En nek a feladat nak a megol dá sá nál ér de mes megem lí te ni az Excel 2003 és

Excel 2007 kö zöt ti kü lönb sé get. Mind két Excel ver zió val megold ha tó a feladat.
Az el té ré sek miatt ér de mes meg néz ni mind két megol dást.

Pi ros hát tér, sár ga ka rak ter
A cel la ak kor kap sár ga szí nű ka rak te re ket, ha ele get tesz a (34) fel té tel nek, és pi -
ros hát te ret, ha meg fe lel a (39) fel té tel nek. A (34) és (39) fel té te lek össze kap cso -
lá sát az ÉS lo gi kai mű ve let tel vé gez zük el, mi vel mind két fel té tel nek tel je sül ni kell
ah hoz, hogy az ere de ti sár ga hát te rű, fe ke te ka rak ter szí nű cel lát meg vál toz tas -
suk pi ros hát te rű, sár ga ka rak ter szí nű re (40).

(40) =ÉS(VAGY($A3>16;C3<12-$A3);
ÉS($A3=$X$3;VAGY(ÉS(KIS BE TŰ(BAL($X$4))="b";OSZ LOP()-2=$X$5);
ÉS($X$5=19-OSZLOP();KIS BE TŰ(BAL($X$4))="j"))))

Pi ros hát tér, kék ka rak ter
Pi ros hát te rű és kék ka rak ter szí nű cel lát ak kor ka punk, ha a (34) ta ga dá sát il-
 leszt jük be az ÉS() függ vény be, össze kap csol va ez zel a hely meg ha tá ro zá sá ra vo-
 nat ko zó fel té te le ket az ere de ti szín re vo nat ko zó fel té te lek kel (41).

(41) =ÉS(NEM(VAGY($A3>16;C3<12-$A3));
ÉS($A3=$X$3;VAGY(ÉS(KIS BE TŰ(BAL($X$4))="b";OSZ LOP()-2=$X$5);
ÉS($X$5=19-OSZLOP();KIS BE TŰ(BAL($X$4))="j"))))

Sár ga hát tér, fe ke te ka rak ter
A har ma dik fel té tel nem más, mint (34). Te hát ha a cel la az elő ző fel té te lek egyi-
 ké nek sem fe lel meg, ak kor sár gá ra szí nez zük (20. áb ra).
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Kék hát tér, fe ke te ka rak ter
Az elő ző megol dás nak az az egyet len szép ség hi bá ja, hogy Excel 2003-ban ne-
 gye dik fel té telt nem ad ha tunk meg (20. áb ra). En nek ki kü szö bö lé sé re azt a trük-
 köt al kal maz hat juk, hogy a szé kek ere de ti hát tér szí nét kék re ál lít juk. Így ha a há -
rom fel té tel egyi ke sem tel je sül, ak kor ma rad az ere de ti kék hát tér szín.

20. áb ra. A ki vá lasz tott szék szí ne zé se az ere de ti szí ne ket fi gye lem be vé ve Excel 2003-ban. Ha
a szé ket je lö lő cel la ere de ti leg sár ga / kék hát te rű volt, ak kor ki vá lasz tá sa ese tén pi ros hát te rű
sár ga / kék ka rak te rek kel je le nik meg a szék sor szá ma (1. fel té tel / 2. fel té tel). A ki nem vá lasz-
 tott cel lák meg tart ják az ere de ti szí nü ket (sár ga / kék). Négy kü lön bö ző ál la pot meg kü lön böz-
 te té sé re csak úgy van le he tő ség, hogy a cel lák hát tér szí nét kék re ál lít juk, és a má sik há rom le-
 he tő ség re írunk fel té te le ket

21. áb ra. Excel 2007-ben megen ge dett há rom nál több fel té tel megadá sa is. Ki hasz nál va ezt 
a le he tő sé get, nincs ar ra szük ség, hogy a cel lák hát tér szí nét kék re ál lít suk. Meg tart hat juk 
az ere de ti ki töl tés nél kü li hát te ret, majd ezt kö ve tően mind a négy le he tő ség re írunk egy-egy
fel té telt
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Excel 2007-ben le he tő ség van há rom nál több fel té tel megadá sá ra (21. áb ra).
A ne gye dik fel té tel a (34) kép let ta ga dá sa a NEM() függ vénnyel (21. és 22. áb ra).
Füg get le nül at tól, hogy az Excel 2007 megen ge di a fel té tel tel je sü lé se ese tén is a
to váb bi fel té te lek kiér té ke lé sét, ér de mes a legerő sebb fel té telt he lyez ni a fel té te -
lek lis tá já nak ele jé re. Így biz to san nem for dul hat elő, hogy már egy gyen gébb fel-
 té tel tel je sü lé se ese tén el hagy juk a fel té tel rend szert, il let ve egy mást ki zá ró fel té -
te lek ese tén fel gyor sít hat juk a kiér té ke lést.

3.F Jó és ki vá ló szé kek szá ma so ron ként

Ha tá rozd meg a T és U osz lo pok ban az adott sor ban ta lál ha tó jó és ki vá ló (sár ga és
kék) szé kek szá mát ([25] és 14. áb ra)!

A 3.C rész feladat ban a (34) kép let tel és a 16. áb ra fel té te les for má zá sá val – (34)
és (34) ta ga dá sa – meg tud tuk ol da ni a mo zi két fé le szín nel tör té nő ki töl té sét.
Ugyaneze ket a kép le te ket hasz nál juk a jó és ki vá ló – sár ga és kék – szé kek so ron -
kén ti össze szám lá lá sá hoz.

A feladat megol dá sá hoz a leg ké nyel me sebb a tömb kép let hasz ná la ta. A tömb -
 kép let hasz ná la tá nál azon ban fi gyel ni kell ar ra, hogy a tömb kép let be beágya zott
VAGY() és ÉS() függ vé nyek egyet len IGAZ vagy HA MIS ér ték kel tér nek vissza, füg get -
le nül at tól, hogy hány vek tor elem re tel je sült vagy nem tel je sült a fel té tel. A VAGY()
függ vény ese té ben [(42) és 23. áb ra], ha már egyet len tömb elem re IGAZ az ál lí tás,
ak kor az egész tömb IGAZ ér ték kel tér vissza, míg az ÉS() függ vény ese té ben [(43)
és 24. áb ra] ha egyet len HA MIS ér ték ke let ke zik a tömb ele mei nek kiér té ke lé se kor,
ak kor a függ vény egyet len HA MIS ér ték kel tér vissza. En nek meg fe le lően a tömb-
 kép let ben al kal ma zott VAGY() függ vény 1 vagy 0 ér ték kel tér vissza an nak meg-
 fe le lően, hogy volt sár ga szék a sor ban vagy sem. A tömb kép let ben al kal ma zott
ÉS() függ vény 1, il let ve 0 ér té ke pe dig azt ad ja meg, hogy kék volt-e min den szék
vagy sem.

22. áb ra. Fel té te les for má zás fel té te lé nek megadá sa Excel 2007-ben
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(42) {=SZUM(HA(VAGY($A3>16;C3:R3<12-$A3);1))}
(43) {=SZUM(HA(ÉS($A3<=16;C3:R3>=12-$A3);1))}

A feladat he lyes megol dá sát az ÉS() függ vényt ki vál tó egy más ba ágya zott HA()
függ vé nyek ad ják (46). (34) ta ga dá sa az egyik de Mor gan-kép let ([1] 26. o., [5]
86. o., [23] 7. o., [7] 17. o.) alap ján át vált ha tó ÉS() függ vény re (44), (45), az ÉS()
függ vény pe dig he lyet te sít he tő két egy más ba ágya zott HA() függ vénnyel. (34) ta-
 ga dá sá val a kék – ki vá ló – he lyek szá mát tud juk megad ni az U osz lop meg fe le lő
so rai ban. A VAGY() függ vény tömb kép let ben al kal ma zá sá ra a (80) kép le tet (5.G)
ér de mes össze ha son lí ta ni a (46) kép let tel. A ki vá ló he lyek össze szám lá lá sa után

A B

C D

E F

G H

I J

A B

23. áb ra. A VAGY() függ vény kiér té ke lé se tömb kép let ben. A függ vény IGAZ ér ték kel jön vissza,
ha ta lál a tömb ben legalább egy ér té ket, ami ele get tesz a fel té tel nek. A–H a har ma dik sor sár -
ga he lyei nek meg ha tá ro zá sá ra el kép zelt kép let Kép let kiér té ke lő vel tör té nő kiér té ke lé sé nek
egy mást kö ve tő lé pé sei. I–J a mo zi tizedik so rá nak kép le te, ahol mindössze két szék fe lel meg
a fel té te lek nek, de a visszaadott ér ték IGAZ. Mind két sor ese té ben a tömb kép let 1-et ad vissza
ered mény ként

24. áb ra. Az ÉS() függ vény kiér té ke lé se tömb kép let ben. A 10. sor ÉS() függ vénnyel el kép zelt
kép le te. Ez a függ vény HA MIS ér té ket ad vissza. A megol dás csak ab ban az eset ben ad IGAZ ér té-
 ket a so rok ban el he lyez ke dő szé ke ket vizs gál va, ha va la mennyi szék kék szí nű. A tömb kép let
0-t ad vissza ered mény ként, mert a 10. sor nem ki zá ró lag kék szé ke ket tar tal maz
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a jó he lyek szá mát a (47) ad ja, ahol 16 az egy sor ban el he lyez ke dő szé kek ma xi -
má lis szá ma.

(44) vagy ¬(A∨B) = ¬A∧¬B
(45) NEM(VAGY($A3>16;C3:R3<12-$A3)) = ÉS($A3<=16;C3:R3>=12-$A3)
(46) U3: {=SZUM(HA($A3<17;HA(C3:R3>=12-$A3;1)))}
(47) T3: =16-U3



4. KA RÁ CSO NYI SÍ VER SENY

A feladat a 2010. évi OKTV 1. for du ló já nak 5., Excel felada tán alap szik [14]. Az
aláb biak ban is mer te tett megol dás azon ban ki tér olyan rész le tek re is, ame lyek ről
a megol dó kulcs nem tesz em lí tést ([15], 4.A, 4.C). A rész felada tok megol dá sa
olyan al go rit mu sok meg fo gal ma zá sát és ki vi te le zé sét vár ja, ame lyek ta nul sá go -
sak le het nek.

A feladat ere de ti szö ve ge a megadott URL-en ke resz tül bár ki szá má ra hoz zá -
fér he tő [14], de az itt kö zölt rész felada tok és az ere de ti szö veg kö zöt ti kom pa ti bi -
li tás miatt, úgy gon do lom, ér de mes mind két ver ziót egy he lyen kö zöl ni. Az ere-
 de ti szö veg áb ráit azon ban nem vet tem át, mi vel azok nagy rész ben, bár nem
tel je sen, megegyez nek az itt kö zöl tek kel. En nek kö vet kez té ben az áb ra hi vat ko -
zá sok e könyv szá mo zá sát fog ják kö vet ni.

A feladat ere de ti szö ve ge

Az is ko la sí sza kosz tá lya a ka rá cso nyi szü net ben fél na pos vil lám ver senyt ter vez.
A bi zony ta lan hó hely zet re te kin tet tel en nek idő pont ját nem tud ják elő re rög zí -
te ni, ezért ab ban ma rad nak, hogy ami kor a test ne ve lő ta nár meg fe le lő nek íté li a
kö rül mé nye ket, SMS-ben fog ják egy mást ér te sí te ni.

Legutóbb az zal az el ter jedt mód szer rel pró bál koz tak, hogy a test ne ve lő ta nár
– az elő re eltervezett ria dó lánc nak meg fe le lően – két diá kot ér te sí tett, ők újabb
ket tőt-ket tőt és így to vább, így az al go rit mus ha té kony sá gá nak kö szön he tően az
összes részt ve vő vi szony lag ke vés lé pés ben meg tud ja az idő pon tot. Saj nos azon-
 ban az el kép ze lés cső döt mon dott, mert az egyik diák te le fon ja el rom lott, ezért
nem csak hogy őt nem tud ták elér ni, ha nem a raj ta ke resz tül ér te sí ten dő töb bie -
ket sem. Mindeb ből okul va ezen nel úgy dön töt tek, hogy az is ko la köz vet len 
kö ze lé ben la kó diá kok ki vé te lé vel, aki ket vég szük ség ben akár gya log szer rel is 
elér het nek, min den ki nek ket ten is fog ják to váb bí ta ni a hírt. Így ugyan összes-
 sé gé ben több SMS-t kell kül de niük, de jó val na gyobb biz ton ság gal tud ják 
meg a hírt a síe lők. A mód szert az aláb bi, KINEK.JPG ké pen [13] is szem lél tet jük
(KINEK.JPG = 25. áb ra).

A test ne ve lő ta nárt a li la M1 cel la jel ké pe zi. A vég szük ség ben akár sze mé lye -
sen is ér te sít he tő diá ko kat a szé le ken lé vő L2, N2, K3, O3… stb. pi ros cel lák mu tat -
ják, míg a töb bi diák ra a vi lá gos kék szín nel utal tunk. A síe lők szá ma pon to san



87

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés – Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

annyi, hogy az A1:Y13 tar to mányt a fen ti sé ma alap ján ép pen ki töl tik. Ter mé sze -
te sen min den ki elő re tud ja (ér te lem sze rűen az utol só sor ban lé vők ki vé te lé vel),
hogy a „sa ját” cel lá ja alatt át ló san, a sar ká val érint ke ző két cel la ál tal rep re zen tált
tár sá nak kell to váb bí ta nia a hírt.

A gon dos ter ve zés el le né re is elő for dul hat, hogy a hír fo lyam va la hol elakad.
En nek ki de rí té sé re egy egy sze rű el lenőr zé si le he tő sé get épí tet tek a rend szer be.
Az ér te sí tés fo lya mán min den ki kap egy szá mot, a test ne ve lő ta nár ese té ben ez
1, to váb bá min den diák az őt ér te sí tő sze mé lyek szá má nak össze gét kap ja (ha
csak egy ér te sí tő sze mély van, ak kor ez a szám ér te lem sze rűen megegye zik az ő
szá má val). Az aláb bi, SMS.JPG áb rá ról is leol vas ha tó (itt nem kö zöl jük, se gít ség -
ként lásd a 26. áb ra min tá ját), hogy tel jes hír to váb bí tás ese tén a test ne ve lő ta nár
és a biz to san elér he tő („pi ros”) diák ese té ben ez a szám 1, míg a töb bie ké a két,
át ló san fö löt te lé vő cel la tar tal má nak össze ge ként adó dik.

Ké szítsd el a min ta alap ján a KARACSONY.XLS mun ka fü ze tet, és ben ne az SMS

mun ka la pot! Megol dá sod an nál ér té ke sebb, mi nél ke ve sebb kü lön bö ző függ-
 vényt hasz nálsz, és mi nél több cel lát töl tesz ki függ vé nyek kel! A leg több pon tot
ak kor sze rez he ted, ha a tel jes A1:Y13 tar to mány ra egyet len függ vény má so lá sá -
val ka pod meg a he lyes ered ményt (4.B rész feladat)!

For mázd úgy az A15:Y27 tar to mány cel láit, hogy ha egy tény le ges hír to váb bí -
tás nál ka pott szá mo kat a 15. sor tól kezd ve beír juk a meg fe le lő (te hát az ere de ti
táb lá zat hoz ké pest ép pen 14 cel lá val lej jebb lé vő, 4.C rész feladat) hely re, ak kor

– min den olyan eset ben pi ros szám je gyek kel lás suk a cel lát, ha a ben ne lé vő
szám a hi bás to váb bí tás(ok) miatt kü lön bö zik az ere de ti tar to mány ban lé -
vő, meg fe le lő ér ték től (más szó val azo kat, ame lyek „előtt” hiány zott – egy
vagy több – to váb bí tás),

– min den olyan eset ben sár ga hát té ren fél kö vér, pi ros szám je gyek kel lás suk
a cel lát, ha az ál ta la rep re zen tált sze mély meg kap ta ugyan az üze ne tet, de
nem az összes szük sé ges hely ről,

– mint leg ki rí vóbb ese tet, pi ros szín nel je le nít sük meg a cel lát és ben ne a
szám je gyet is, ha az ál ta la rep re zen tált sze mély egyál ta lán nem kap ta meg
az üze ne tet,

– a he lyes to váb bí tá sok hoz tar to zó szá mok pe dig nor mál for má tum ban je-
 len je nek meg!

A LISTA.TXT szö veg fájl vessző vel el vá laszt va, „sor foly to no san” tar tal maz za az
ér te sí tés ada tait, el ső ként a test ne ve lő ta nár szá mát, majd bal ról jobb ra ha lad va a
2. sor ban lé vő diá kok szá mait stb. Tölt sük ki ezek kel a sé má nak meg fe le lő mó -
don a 15–27. so ro kat (4.C rész feladat)!

A ki töl tés alap ján függ vé nyek se gít sé gé vel vá la szol junk a KÉR DÉ SEK mun ka la -
pon a kö vet ke zők re (szük ség ese tén hasz nál hatsz se géd táb lá za to kat)!
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– Há nyan ter vez ték, hogy részt vesz nek a ver se nyen? (D4)
– Há nyan kap ták meg min den előírt hely ről az ér te sí tést? (D5)
– Há nyan kap ták meg, de nem min den előírt hely ről az ér te sí tést? (D6)
– Há nyan nem kap ták meg egyál ta lán az ér te sí tést? (D7)

A feladat ere de ti szö ve gét össze ha son lít va az itt is mer te tett megol dá sok kal az
ol va só ta pasz tal hat ja, hogy a 4.A és 4.C rész felada tok azok, ame lyek nem sze re -
pel nek az ere de ti feladat sor ban.

4.A Pas cal-há rom szög szí ne zé se

Szí nez zük ki a táb lá zat cel láit a min tá nak meg fe le lően (25. áb ra)! A há rom szög ki-
in du lá si pont ja – a leg fel ső cel la – le gyen sö tétli la, a szél ső cel lák pi ros, míg a bel ső
cel lák – sakk táb la sze rűen el ren dez ve – kék szí nűek!

Az ere de ti feladat ban a cel lák szí ne zé se nem sze re pelt, de nagy ban meg köny-
nyít he ti a 4.B megol dá sát, ha a szí ne zés sel elő ké szít jük azt. A feladat nem más,
mint egy Pas cal-há rom szög szí ne zé se – a csú csa li la, a há rom szög két szél ső so ra
pi ros, a bel ső cel lák pe dig kék szí nűek ([1] 8. o., [34] 96. o., [35] 86. o., [23] Bino-
miális tétel. A binomiális együtthatók. 15. o., [7] 332. o., [9] 20. o.).

A cel lák szí ne zé se, az elő ző felada tok hoz ha son lóan, fel té te les for má zás sal
vé gez he tő el. A há rom kü lön bö ző szín al kal ma zá sá hoz há rom fel té tel megadá -
sá ra lesz szük sé günk. A há rom fel té tel eb ben az eset ben is le tesz tel he tő a táb lá zat
cel lái nak IGAZ/HA MIS ér té kek kel tör té nő fel töl té sé vel, most azon ban ezt az Ol va -
só ra bíz zuk.

25. áb ra. Ria dó lánc szí ne zé se an nak meg fe le lően, hogy hány hely ről kap ja meg a ver seny ző
az ér te sí tést. M1 cel lá ból in dul az ér te sí tés (li la), a szél ső ele mek egyet len hely ről (pi ros), a há-
 rom szög bel ső ele mei egy nél több hely ről kap hat nak ér te sí tést (kék). A feladat nem más, mint
egy Pas cal-há rom szög meg fe le lő szí ne zé se
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A há rom kü lön bö ző szín megadá sá ra há rom al go rit must kell ír nunk.
Amennyi ben egyik fel té tel nek sem tesz ele get a cel la, úgy az megőr zi ez ere de ti 
– a min tá nak meg fe le lően fe hér – szí nét.

A szí ne zést az aláb bi sor rend ben fog juk el vé gez ni:
– li la cel la szí ne zé se,
– pi ros cel lák szí ne zé se,
– kék cel lák szí ne zé se.

Li la cel la szí ne zé se
Az egyet len li la cel la a há rom szög csú csa. Mi vel ez a cel la rög zí tett, ezért a fel té -
tel két, a sor ra és az osz lop ra megad ha tó fel té te lek együt tes tel je sü lé sét kö ve te li
meg. Az M1 cel lát szí nez zük li lá ra, ezért en nek a cel lá nak az osz lo pá ra és so rá ra
kell fel té telt ír ni. Ah hoz, hogy mind ket tő tel je sül jön, egy ÉS kap cso lat ra lesz
szük sé günk (48).

(48) =ÉS(SOR()=1;OSZ LOP()=13)

Pi ros cel lák szí ne zé se
A pi ros cel lák a há rom szög két szé lén el he lyez ke dő cel lák. A két szél re megadott
fel té te le ket egy VAGY kap cso lat fog ja össze köt ni. A li la cel lá tól kiin dul va a bal
szél ső pi ros cel lák ra igaz, hogy ahogy nő a so rok szá ma, úgy csök ken az osz lo -
pok szá ma, te hát ezek re a cel lák ra igaz, hogy az osz lo pok és so rok szá má nak
össze ge ál lan dó (49).

(49) SOR()+OSZ LOP()=14

A li la cel lá tól kiin dul va a jobb szél ső pi ros cel lák ra igaz, hogy ahogy nő a so -
rok szá ma, úgy nő az osz lo pok szá ma is, te hát ezek kü lönb sé ge ál lan dó (50).

(50) OSZ LOP()-SOR()=12

A (49) és (50) fel té te lek kö zül legalább az egyik nek kell tel je sül ni ah hoz, hogy
a cel lát pi ros ra szí nez hes sük. Mi vel ele gen dő az egyik fel té tel tel je sü lé se, a két
fel té telt a VAGY() függ vénnyel kap csol hat juk össze (51).

(51) =VAGY((SOR()+OSZ LOP())=14;OSZ LOP()-SOR()=12)

A két fel té tel egyet lenegy eset ben tel je sül egy szer re, ez pe dig az M1 cel la, a há-
 rom szög csú csa, de ezt a cel lát már be szí nez tük li lá ra. Mindezt fi gye lem be vé ve
az M1 cel la szí ne zé sét is megold hat tuk vol na a (49) és (50) fel té te lek ÉS() függ -
vénnyel tör té nő össze kap cso lá sá val (52).

(52) =ÉS(OSZ LOP()+SOR()=14;OSZ LOP()-SOR()=12)
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Kék cel lák szí ne zé se
A kék cel lák ra két fel té tel nek kell tel je sül nie. Az egyik, hogy a pi ros cel lák kö zött
he lyez ked je nek el, a má sik pe dig, hogy min den má so dik cel lát kell be szí nez -
nünk. Az el sőt két fel té tel lel ad juk meg. Így összes sé gé ben há rom olyan fel té te -
lünk van, me lyek nek egy szer re kell tel je sül ni, és ame lye ket egy ÉS() függ vénnyel
tu dunk össze kap csol ni.

A leg kül ső há rom szög to váb bi ki sebb há rom szö ge ket tar tal maz, ame lyek re
to vább ra is igaz lesz, hogy a szim met ria ten gely től bal ra el he lyez ke dő cel lák ra az
osz lo pok és so rok össze ge, míg a szim met ria ten gely től jobb ra az osz lo pok és so -
rok kü lönb sé ge ál lan dó. A csú csok ra mind két fel té tel igaz lesz. En nek meg fe le -
lően a (49) és (50) ki bő ví té sé vel meg tud juk ad ni a fel té telt a pi ros cel lák kö zött
el he lyez ke dő cel lák ra. Az ÉS() függ vény har ma dik pa ra mé te ré vel szét vá lo gat juk
a ’pá ros’ és ’pá rat lan’ cel lá kat, és csak a pá ro so kat szí nez zük kék re. Pá ros nak te-
 kint jük azo kat a cel lá kat, ame lyek re igaz, hogy a so rok és osz lo pok össze ge pá ros
szám. An nak el dön té sé re, hogy egy szám pá ros vagy pá rat lan, a ket tő vel va ló
osz tás ma ra dé kát vizs gál juk, amit a MA RA DÉK() függ vény ad vissza (53).

(53) MA RA DÉK(OSZ LOP()+SOR();2)

A há rom fel té tel együt tes tel je sü lé se ese tén tud juk kü lön vá lasz ta ni a pi ros
cel lák kö zé eső pá ros cel lá kat min den más cel lá tól (54). Ha az ÉS() függ vény va la -
me lyik fel té te le nem tel je sül, a szí ne zés nem fog meg tör tén ni.

(54) =ÉS(OSZ LOP()+SOR()>14;OSZ LOP()-SOR()<12; 
MA RA DÉK(OSZ LOP()+SOR();2)=0)

4.B Pas cal-há rom szög fel töl té se bi no miá lis együtt ha tók kal

Tölt sük fel a Pas cal-há rom szög cel láit a bi no miá lis együtt ha tók kal (26. áb ra és
[23])!

A feladat ere de ti szö ve ge egy egé szen más szö veg kör nye zet be he lyez te a felada -
tot [14], ami rend kí vül sze ren csés mód ja a feladat ki tű zé sé nek. A feladat meg-
ol dá sa te hát nem kö ve te li meg, hogy a ta nu ló tisz tá ban le gyen a bi no miá lis
együtt ha tó fo gal má val, ha nem a feladat leírá sát kö vet ve meg tud ja azt ol da ni.
A felada tot azon ban ne he zí ti, hogy a megadott min ta csak a szél ső egye se ket tar-
 tal maz za, az összes töb bi szám rejt ve ma rad a ver seny zők elől [14].
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A Pas cal-há rom szög bi no miá lis együtt ha tók kal tör té nő fel töl té se nagy ban
ha son lít a szí ne zés hez. A li la cel lát nem ér de mes kü lön ke zel ni a pi ro sak tól, mert
a li la cel la nem más, mint egy spe ciá lis pi ros cel la (52). Az összes pi ros cel lát
egyes sel tölt jük fel (51). A kék cel lák fel té te le a már is mert (54), ér té kük pe dig a
fö löt tük el he lyez ke dő két szom szé dos cel la ér té ké nek az össze ge. Min den más
cel lát üres sztring gel töl tünk fel.

Az el ső nem egyes sel fel töl ten dő – kék – cel la az M3 lesz. Ér té két úgy szá mít -
hat juk ki, hogy összead juk az egy sor ral fö löt te lé vő, tő le egy osz lop pal jobb ra és
az egy osz lop pal bal ra lé vő cel lák ér té két. Ugyanez is mét lő dik meg a töb bi kék
cel la ese té ben is.

A ki vá lasz tott cel lá hoz ké pest va la hány sor ral, il let ve osz lop pal ar rébb el he -
lyez ke dő cel la tar tal mát az OF SZET() függ vénnyel a legegy sze rűbb le kér dez ni. Ha
(51) tel je sül, ak kor ír junk a cel lá ba 1-et! Ha (51) nem tel je sül, ak kor egy újabb
HA() függ vénnyel vizs gál juk meg, hogy (54) tel je sül-e! Ha (54) tel je sül, ak kor ad -
juk össze a fö löt te le vő két cel la tar tal mát (55)! Ha egyik fel té tel sem tel je sül, ak -
kor tölt sük fel a cel lát az üres sztring gel (56)!

(55) OF SZET(M3;-1;-1)+OF SZET(M3;-1;1)
(56) =HA(VAGY(OSZ LOP()+SOR()=14;OSZ LOP()-SOR()=12);1;

HA(ÉS(OSZ LOP()+SOR()>14;OSZ LOP()-SOR()<12;MA RA DÉK(OSZ LOP()+SOR();2)=0);
OF SZET(M3;-1;-1)+OF SZET(M3;-1;1);""))

4.C Há rom szög cel lái nak fel töl té se szö veg fájl ból

Tölt sünk fel egy a Pas cal-há rom szög pa ra mé te rei vel megegye ző újabb há rom szö -
get az A15:Y27 tar to má nyon (29. áb ra) egy szö veg fájl ban el he lye zett ér té kek kel
(LISTA.TXT [13], 30. áb ra)! A szö veg fájl ép pen annyi vessző vel el vá lasz tott egész
szá mot tar tal maz, amennyi bi no miá lis együtt ha tót ír tunk az A1:Y13 tar to mány
cel lái ba.

26. áb ra. Bi no miá lis együtt ha tók kal fel töl tött Pas cal-há rom szög
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1. megol dás

A Pas cal-há rom szög min tá já ra felépí tett há rom szö get el ső lé pés ként tölt sük fel
sor szá mok kal! A sor szám le gyen az az ér ték, ame lyet úgy ka punk meg, hogy
fent ről le fe lé és bal ról jobb ra ha lad va sor ba vesszük a Pas cal-há rom szög cel láit!
Ha így sor ba tud juk ál lí ta ni a cel lá kat, ak kor már be tud juk ol vas ni a sor foly to -
no san, egy más után el he lye zett szá mo kat (30. áb ra).

Egyik le het sé ges megol dás, hogy a DA RAB() függ vénnyel meg szá mol juk, hogy
az adott sor ral be zá ró lag hány da rab szám ta lál ha tó (57). A megol dás hoz ki le het
hasz nál ni, hogy az A1:Y13 tar to mányt már fel töl töt tük. Ez a fel té te le zés nagy ban
egy sze rű sí ti a kép le tet, mi vel így nem kell megis mé tel ni a cel la fel töl tés ko ráb bi
fel té te leit (56). En nek az össze szám lá lás nak az ered mé nye, hogy a há rom szög
min den meg fe le lő cel lá ja az adott sor leg na gyobb ele mét tar tal maz za (27. áb ra).
Az al go rit mus kö vet ke ző lé pé se, hogy az osz lo pok és so rok szá má nak függ vé -
nyé ben a 27. áb ra há rom szö gén mu ta tott ér té ke ket csök kent sük. An nak el dön -
té sé hez, hogy mennyi vel kell csök ken te ni a cel lák ér té két, a 3. táb lá zat nyújt se-
 gít sé get.

(57) A15: =HA(A1="";"";DA RAB($A$1:$Y1))

27. áb ra. Az A15:Y27 tar to mány há rom szö gé nek fel töl té se a sor ma xi má lis ele mé vel
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A há rom szö get, ame lyet az egy mást kö ve tő ter mé sze tes szá mok kal töl töt -
tünk fel, a 28. áb ra mu tat ja. A 3. táb lá zat utol só osz lo pá nak kép le tét hasz nál va
mó do sí ta ni tud juk a 27. áb ra cel lái nak ér té két úgy, hogy egy egész szám mal
csök kent jük a sor ma xi má lis ér té két, 0, 1, 2, … egész szá mok kal jobb ról bal ra
ha lad va (58).

(58) A15: =HA(A1="";"";DA RAB($A$1:$Y1)-((SOR()-OSZ LOP())/2–1))

2. megol dás

A DA RAB() függ vény he lyet te sít he tő sa ját ma gunk ál tal előál lí tott kép let tel is.
A 28. áb ra és a 4. táb lá zat egyér tel műen mu tat ja, hogy az egy mást kö ve tő so rok -
ban min dig eggyel nő az ele mek szá ma, és a sor utol só ele me nem más, mint az
adott sor ra, mint n-re szá mí tott el ső n ter mé sze tes szám össze ge {(59), [23] 20. o.,
[9] 27. o.}. n ér té ké nek meg ha tá ro zá sá hoz fi gye lem be kell ven nünk, hogy a há-
 rom szög a táb la 15. so rá tól kez dő dően he lyez ke dik el.

28. áb ra. Egy mást kö ve tő ter mé sze tes szá mok kal fel töl tött há rom szög

3. táb lá zat. Össze füg gés a há rom szög so rai, osz lo pai és a sor utol só ér té ké ből ki vo nan dó
szám kö zött. A ki vo nan dó ér té ket az utol só osz lop tar tal maz za

cel la sor osz lop sor – osz lop
sor – osz lop

2
sor – osz lop –1

2

M15 = S15O13 15 13 2 1 0

N16 = S16O14 16 14 2 1 0

L16 = S16O12 16 12 4 2 1

O17 = S17O15 17 15 2 1 0

M17 = S17O13 17 13 4 2 1

K17 = S17O11 17 11 6 3 2
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(59)

A 27. áb ra is mé telt előál lí tá sa – fel hasz nál va az el ső n ter mé sze tes szám ösz-
sze gé re vo nat ko zó kép le tet, va la mint fi gye lem be vé ve, hogy a há rom szög a ti-
 zen ötö dik sor ban kez dő dik – a (60) kép let ben megadott össze füg gés alap ján tör-
 tén het.

(60) A15: =HA(A1="";"";((SOR()-14)*(SOR()-13))/2)

A há rom szög cel lái nak fel töl té se az előb bie ket fi gye lem be vé ve a kö vet ke ző.
Meg ha tá roz zuk az ak tuá lis sor előt ti sor ra a ma xi má lis ér té ket (61). Ezt (60) mó-
 do sí tá sá val te het jük meg, mi vel (60) min dig az ak tuá lis sor ma xi mu mát ad ja,
ne künk pe dig az ezt megelő ző sor ma xi mu má ra van szük sé günk.

(61) (SOR()-15)*(SOR()-14))/2

Az ak tuá lis sort megelő ző so rok ma xi mu má nak előál lí tá sa után azt kell meg-
ad nunk, mennyi vel kell nö vel nünk ezt az ér té ket, hogy a cel lák az egy mást kö ve -
tő ter mé sze tes szá mo kat tar tal maz zák. A 3. táb lá zat kon ver ziós lé pé sei hez ha-
 son ló lé pé sek vég re haj tá sá ra van szük sé günk eb ben az eset ben is (5. táb lá zat).

4. táb lá zat. Össze füg gés a há rom szög so rai, a so ron be lü li elem szám és a so ron be lü li leg na-
 gyobb elem kö zött

excel-sor há rom szög-sor elem szám összeg

15. sor 1. sor 1 db  1

16. sor 2. sor 2 db  3

17. sor 3. sor 3 db  6

18. sor 4. sor 4 db 10

19. sor 5. sor 5 db 15

20. sor 6. sor 6 db 21
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A vég le ges megol dást a (61) kép let és az 5. táb lá zat utol só osz lo pá nak kép le te
ad ja. A két ér ték összeadá sá val kap juk a há rom szög fel töl té sé hez szük sé ges ter-
 mé sze tes szá mo kat (62).

(62) A15: =HA(A1="";"";(SOR()-15)*(SOR()-14)/2+(SOR()+OSZ LOP()-26)/2)

Bár me lyik megol dást hasz nál juk, egy rész felada tot haj tot tunk vég re an nak
meg ha tá ro zá sá ra, hogy egy elő re megadott vek tor há nya dik ele mét tölt sük be a
há rom szög meg fe le lő cel lá já ba (29. áb ra). Ha már tud juk az ele mek in de xét,
egyet len lé pés ma radt hát ra: az ada tok tény le ges át má so lá sa há rom szög alak ba
(63), (64). A vek tor ele meit a táb la 30. so rá ba má sol tuk be az A30-as cel lá tól kez-
 dő dően (30. áb ra).

(63) A15: =HA(A1="";"";
OF SZET($A$30;0;DA RAB($A$1:$Y1)-((SOR()-OSZ LOP())/2–1)-1))

(64) A15: =HA(A1="";"";
IN DI REKT(CÍM(30;(SOR()-15)*(SOR()-14)/2+(SOR()+OSZ LOP()-26)/2)))

A (63) kép let a már ko ráb ban hasz nált OF SZET() függ vény (55) se gít sé gé vel 
ol vas sa ki az A30-as cel lá tól kez dő dően a vek tor ele meit, míg (64) a CÍM() és az 
IN DI REKT() függ vé nyek együt tes al kal ma zá sá val hajt ja vég re ugyanazt a felada tot.
El té rés (63) és (64) kö zött ab ban van, ho gyan ol vas suk ki a vek tor tar tal mát. Míg
(63) a DA RAB() függ vényt, ad dig (64) az (59) kép le tet hasz nál ja a so ron be lü li leg-
 na gyobb elem meg ha tá ro zá sá ra.

5. táb lá zat. Össze füg gés a há rom szög so rai, osz lo pai és az elő ző sor utol só ér té ké hez hoz zá-
adan dó szám kö zött. A hoz záadan dó ér té ket az utol só osz lop tar tal maz za. Az ér té kek 
előál lí tá sá nál fi gye lem be kell ven ni, hogy a há rom szög a táb lá zat me lyik so rá ban kez dő dik

cel la sor osz lop sor + osz lop sor + osz lop – 26
sor + osz lop–26 

2

M15 = S15O13 15 13 28 2 1

L16 = S16O12 16 12 28 2 1

N16 = S16O14 16 14 30 4 2

K17 = S17O11 17 11 28 2 1

M17 = S17O13 17 13 30 4 2

O17 = S17O15 17 15 32 6 3
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4.D Két há rom szög kö zöt ti el té ré sek fel té te les for má zá sa

Szí nez zük ki az A15:Y27 há rom szög cel láit az aláb bi fel té te lek nek meg fe le lően:
– pi ros szá mok: ha az A1:Y13 és az A15:Y27 há rom szög meg fe le lő cel lái el té rő ér té -

ke ket tar tal maz nak,
– pi ros és fél kö vér szá mok sár ga hát tér rel: ha a meg fe le lő szá mok el té rőek, de

azért, mert az őt köz vet le nül ér te sí tők va la me lyi ke nem küld te to vább az üze ne -
tet (a cel la ér té ke nem egyen lő a fö löt te el he lyez ke dő két cel la ér té ké nek össze-
 gé vel),

– pi ros szám pi ros hát tér rel: ha nem ér ke zett meg az üze net,
– nor mál for má tum: a he lyes to váb bí tá sok hoz tar to zó szá mok.

A 26. áb ra és a 29. áb ra min tá ján be mu ta tott há rom szö gek tar tal mát fog juk ösz-
sze ha son lí ta ni, míg a szí ne zést a 29. áb ra fel té te les for má zá sá val tud juk el vé gez -
ni. A 4.D rész feladat ban megadott há rom fel té tel sa já tos sá ga, hogy egy re szi go -
rúbb meg kö té se ket tar tal maz. Ez annyit je lent, hogy a sár ga hát te rű cel lák ele get
tesz nek az el ső fel té tel nek is, a pi ros hát te rű cel lák pe dig az el ső és a má so dik fel-

29. áb ra. A LISTA.TXT fájl ból fel töl tött há rom szög

30. áb ra. A LISTA.TXT fájl vessző vel el vá lasz tott szá mai Jegy zet tömb ben (felül) és Excelben (alul)
meg nyit va
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 té tel nek is. A há rom fel té tel megadá sá nál te hát fi gyel ni kell a fel té te lek sor rend -
jé re. A fel té te les for má zás fel té te lei nek vég re haj tá sá nál nem sza bad meg fe led -
kez nünk az alap ér tel me zés sze rin ti vég re haj tá si sor rend ről. Ez Excelben annyit
je lent, hogy egy fel té tel tel je sü lé se ese tén ki lé pünk a fel té te les for má zás ból. Ez
az zal egyen ér té kű, hogy bár me lyik fel té tel tel je sü lé se ese tén az azt kö ve tő fel té -
te lek nem ke rül nek kiér té ke lés re (Excel 2007-ben a fel té te lek tel je sü lé se utá ni lé -
pés meg vál toz tat ha tó a Leál lí tás, ha igaz kap cso ló val). Az alap ér tel me zést fi gye -
lem be vé ve a fel té te le ket olyan sor rend ben ér de mes megad ni, hogy a legerő sebb
ke rül jön a lis ta legele jé re, ezt kö ves se a gyen gébb, míg a lis ta leg vé gé re a leg gyen -
gébb meg kö tés ke rül jön (a jobb át te kint he tő ség miatt az Excel 2003 fel té te les
for má zá sá nak pár be széd ab la kát mu tat ja a 31. áb ra).

Pi ros be tű szín nel for máz zuk az A15:Y27 tar to mány azon cel láit, ame lyek ben
a vek tor ból be töl tött ér té kek nem egyez nek az A1:Y13 tar to mány – a Pas cal-há -
rom szög – meg fe le lő ér té kei vel (lásd 26. és 29. áb ra). Ez a há rom fel té tel kö zül a
leg gyen gébb, így ke rül a fel té te lek so rá ban a har ma dik hely re. Mi vel a vek tor ele-
 mei egy tény le ges to váb bí tás ada tait tar tal maz zák, azt is tud juk, hogy az al só há-
 rom szög ér té kei biz to san vagy egyen lők, vagy ki seb bek, mint a fel ső táb lá zat
meg fe le lő ér té kei. A fel té tel te hát tel je sül min den olyan cel lá ra, ahol nem vagy
ke ve seb ben ér te sí tet ték a síe lőt, mint az vár ha tó volt (65).

(65) =M1<>M15 vagy =M1>M15

Sár ga hát tér színt kap nak azok a cel lák, ame lyek nél töb bet tu dunk, mint az
elő ző fel té tel. Azok a cel lák kap nak ilyen szí nű hát te ret, ame lyek ben a két őt ér te -
sí tő kö zül az egyik nek nem si ke rült to váb bí ta ni az üze ne tet. Itt is tel je sül az a fel-
 té tel, hogy az al só cel la tar tal ma nem egyen lő a fel ső há rom szög meg fe le lő cel lá -

31. áb ra. 4.D rész feladat ban megadott fel té te lek a legerő sebb től a leg gyen gébb fe lé ha lad va
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já val. Ezen túl még an nak is tel je sül nie kell, hogy a cel la tar tal ma nem egyen lő a
két fö löt te le vő cel la tar tal má nak össze gé vel (66).

(66) =ÉS(M1<>"";M1<>1;M15<>L14+N14)

A har ma dik fel té tel a legerő sebb. Az al só há rom szög cel lái to vább ra sem
egyez nek a fel ső há rom szög cel lái val, de tud juk azt is, hogy nem kap ta meg leg-
alább egy kül dő től az üze ne tet. Ezen túl an nak is tel je sül nie kell, hogy a két 
kül dő kö zül egyik től sem kap ta meg az üze ne tet. Ezen há rom fel té tel együt tes
tel je sü lé se egy bo nyo lult fel té telt ígér. Nem sza bad el fe lej te nünk, hogy leegy sze -
rű sö dik a fel té tel, ha fi gye lem be vesszük, hogy ha nem kap ta meg az üze ne tet
egyik kül dő től sem, ak kor a cel la tar tal ma 0 lesz (67).

(67) =ÉS(M1<>"";M1<>1;M15=0)

4.E Sta tisz ti ka ké szí té se

Tölt sük ki a D4–D7 cel lá kat a kö vet ke ző ér té kek kel a KÉRDÉSEK munkalapon:
– D4: Há nyan ter vez ték, hogy részt vesz nek a ver se nyen?
– D5: Há nyan kap ták meg min den előírt hely ről az ér te sí tést?
– D6: Há nyan kap ták meg, de nem min den előírt hely ről az ér te sí tést?
– D7: Há nyan nem kap ták meg egyál ta lán az ér te sí tést?
Az ere de ti feladat kiírá sa megen ge di, hogy szük ség ese tén hasz nál junk se géd cel -
lá kat.

A ver seny zők szá má nak meg ha tá ro zá sát legegy sze rűb ben egy DA RAB() függ vény-
nyel vé gez het jük el (68), fi gye lem be vé ve, hogy a ta nár nem in dul a ver se nyen.

(68) D4: =DA RAB(SMS!A2:Y13)

A D5–D7 cel lák fel töl té sé hez hasz nált se géd táb la cel láit úgy ér de mes fel töl te -
ni, hogy há rom kü lön bö ző ér té ket (pél dául 1, 2, 3) ve szünk fel a há rom ál la pot
meg kü lön böz te té sé re [(69) és 32. áb ra]. A se géd táb lá zat fel töl té se után nem ma -
rad más, mint meg ha tá roz ni az egy for ma ér té kek da rab szá mát (70), (71), (72).

(69) M55: =HA(M15="";"";(HA(M15=M1;1;HA(M15=L14+N14;1; 
HA(M15=0;3;2)))))



99

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés – Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

(70) D5: =DARABTELI(SMS!A55:Y67;1)
(71) D6: =DARABTELI(SMS!A55:Y67;2)
(72) D7: =DARABTELI(SMS!A55:Y67;3)

32. áb ra. Há rom kü lön bö ző ér ték kel fel töl tött se géd táb lá zat



5. SZŰ RÉ SEK

A kö vet ke ző né hány rész feladat nem egy na gyobb feladat ki sebb, ám mégis ön-
 ál ló egy sé gek re bon tá sá val jött lét re, ha nem ép pen for dít va. Össze gyűj töt tem
né hány olyan táb lá zat ke ze lé si és szö veg szer kesz té si felada tot, ame lyek megol dá -
sá hoz szű rő fel té te lek megadá sá ra van szük sé günk.

5.A XVII. szá za di kas té lyok

Ké szítsd el a XVII. szá za di ma gyar kas té lyo kat tar tal ma zó táb lá za tot (KASTÉLY17.DOC)
a KASTÉLYTÁBLÁZAT.DOC ál lo mány alap ján! A nyers anyag ban sok kal több kas tély sze re -
pel, a megol dás ba csak a XVII. szá zad ban (is) épül tek ke rül het nek [10]–[11]!

A Kas té lyok feladat a 2007–2008-as tan év OKTV 1. for du ló já nak egyik (3. fel-
adat) szö veg szer kesz té si felada ta ([10]–[12]).

A Vár le xi kon feladat nál (2. fe je zet) már lát hat tuk, hogy van nak olyan ese tek,
ami kor egy rész feladat megol dá sát nem fel tét le nül az zal a szoft ver rel kell el vé -
gez ni, amely ben a feladat nagy ré sze ki vi te le zés re ke rül. En nél a rész feladat nál is
ha son ló a hely zet, mi vel a Word esz kö zei vel nem iga zán old ha tó meg a XVII.
szá za di kas té lyok ki vá lo ga tá sa. Ez zel szem ben, ha Excelben tu dunk meg fe le lő
szű rő fel té telt ad ni, ak kor pon to san és vi szony lag egy sze rűen meg tud juk ol da ni
a vá lo ga tást.

6. táblázat. Építési századok előfordulása a KASTÉLYTÁBLÁZAT.DOC állományban. A XVII. században
(is) épült kastélyok kiválogatásához szükséges évszázadok előfordulásai kiemelve  

XVI. XVI–XVII. XIII–XIV. XVIII.

XVII. XVI. XVIII. XIV–XVI. XVIII.

XVIII. XVII. XVIII. XIV. XVII. XVIII. XIX.

... XVIII. XVII. XIX. XVIV. XVIII. XIX.

XIX. XVIII. XIX. XV. XVI. XVII. XVIII.

XX. XIX. XX. XVI–XVII. XVIII.

XVII. XVIII–XIX.

XVII–XVIII. XX.
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A szű rő fel té tel kiala kí tá sá hoz vizs gál juk meg a ’XVII’ elő for du lá sait! A ’XVII’
sze re pel het

– ka rak ter so ro zat ele jén, amit kö vet het pont vagy kö tő jel,
– ka rak ter so ro zat kö ze pén, amit megelőz het bár mi lyen ka rak ter, kö tő jel

vagy pont, nem kö vet het azon ban ’I’,
– ka rak ter so ro zat vé gén, amit kö vet het pont.
En nek meg fe le lően az ’Épí té si szá zad’ me ző re adott fel té tel két VAGY mű ve let -

tel össze kap csolt fel té tel tel je sü lé sét kö ve te li meg. A szű rő fel té tel ben – a fel té tel -
rács ki töl té se so rán – a fel té te lek kö zöt ti VAGY kap cso la tot az zal ál lít hat juk be,
hogy egy más alá ír juk a fel té te le ket (33. áb ra). An nak ke ze lé sé re, hogy a ’XVII’
előtt bár mi lyen hosszú sá gú ka rak ter so ro zat áll hat, a ’*’ he lyet te sí tő ka rak tert
hasz nál juk. Ha son lóan já runk el a ’XVII’-et kö ve tő kö tő jel vagy pont után is.

Az irá nyí tott szű rés el vég zé se után egy 30 re kord ból ál ló adat táb lá hoz ju-
 tunk, amely vissza má sol ha tó Wordbe, és el vé gez he tőek a ki tű zött feladat szö-
 veg szer kesz té si lé pé sei.

5.B Kas té lyok is mer te té se

Ké szíts kör le ve let az egyes kas té lyok rö vid is mer te té sé re! Az alap do ku men tu mot
úgy kell el ké szí te ni, hogy a 0 Ft-os jegyárú kas té lyok a kör le vél ge ne rá lá sa kor
(Egye sí tés új do ku men tum ba pa rancs nál) ne ke rül je nek be a do ku men tum ba [11].

A kör le vél el ké szí té se szin tén a 2007–2008-as tan év OKTV el ső for du ló já nak
egyik szö veg szer kesz té si felada ta ([10]–[12], 4. feladat). An nak el le né re, hogy a fel-
adat egy tisz tán szö veg szer kesz té si prob lé má nak tű nik, ah hoz, hogy ki tud juk vá-
 lo gat ni az in gye ne sen lá to gat ha tó kas té lyo kat, is mé tel ten fel té telt kell megad -
nunk.

A kör le vél hez szük sé ges adat for rás lét re ho zá sa és a meg fe le lő me zők törzs-
 do ku men tum ba tör té nő beil lesz té se után vé gez het jük el a re kor dok adott fel té tel
alap ján tör té nő vá lo ga tá sát. A feladat nak két megol dá sa is le het sé ges.

33. áb ra. Irá nyí tott szű rő fel té te le a XVII. szá za di kas té lyok ki vá lo ga tá sá ra
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1. megol dás: szű rés

Az egyik le het sé ges megol dás, hogy az Excelből is mert szű rést hasz nál juk (34. és
35. áb ra). Meg fe le lő szű rő fel té tel megadá sá val ki tud juk vá lo gat ni a re kor dok
kö zül azo kat, ame lye ket meg aka runk tar ta ni, ame lyek hez le ve let sze ret nénk ge-
 ne rál ni.

Az adat for rás meg te kin té se kor – Kör le vél esz köz tár Kör le vél cím zett jei gomb –
a szö veg szer kesz tő felajánl ja az Au to szű rő le he tő sé gét (34. áb ra). Amennyi ben
to váb bi fel té te lek megadá sá ra van szük sé günk, ak kor az Au to szű rő / Spe ciá lis lap-
 ján van le he tő sé günk a fel té tel rend szer kiala kí tá sá ra (35. áb ra).

34. ábra. Körlevél adatforrása Autoszűrő gombokkal

35. áb ra. Szű rő fel té tel megadá sa a 0 Ft-os jegyárú kas té lyok ki ha gyá sá hoz. Fel té tel ként azt
ad juk meg, hogy mely re kor do kat tart suk meg az adat for rás ban, me lyek hez sze ret nénk le ve-
 let nyom tat ni



103

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés – Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

Szű rő fel té tel nek azt ad tuk meg, hogy a jegy ára na gyobb le gyen, mint 0
(ár > 0). Ez a fel té tel min den olyan kas télyt meg fog tar ta ni, ame lyek be a be lé pés
nem in gye nes.

2. megol dás: re kord ki ha gyá sa

A má sik le het sé ges megol dás a nem in gye nes kas té lyok ki vá lo ga tá sá ra, hogy egy
olyan Word me zőt szú runk be a törzs do ku men tum ba, amely azt a fel té telt tar-
 tal maz za, hogy Re kord ki ha gyá sa, ha… – Kör le vél esz köz tár, Word me ző be szú -
rá sa gomb – a kas tély ba in gye nes a be lé pés (36. áb ra).

5.C Olim pia

Gyűjtsd ki az összes olyan olim pia so rát, ame lyen az or szá gon kén ti ver seny ző szám
át la ga nem ér te el a 30-at, de 35-nél több or szág in dult, és a ver seny zők szá ma 1000
és 2000 kö zött volt (be leért ve a ha tá ro kat is)! Az előb bi fel té tel tel je sü lé sé től füg-
 get le nül je le níts meg min den olyan 1957 utá ni olim piát is, ahol nem in dult ugyan
35-nél több or szág, de a sport ágak szá ma elér te vagy meg ha lad ta a részt ve vő or-
 szá gok szá mát [31]!

A feladat a Ne mes Ti ha mér OKATV 2006, má so dik for du ló 4., Excel felada tá -
nak H. rész felada ta ([30]–[32], 37. áb ra). A feladat hoz fel hasz nál ha tó ada to kat a
TELIOLI.TXT fájl tar tal maz za [30].

36. áb ra. Re kord ki ha gyá sa, ha… Word me ző be szú rá sa pár be széd ab lak. Fel té tel ként azt 
ad juk meg, hogy me lyek azok a re kor dok, ame lyek hez nem kí vá nunk le ve le ket ge ne rál ni
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Az össze tett fel té tel az „előb bi fel té tel tel je sü lé sé től füg get le nül” ki fe je zés sel
két rész re bont ha tó. Mi vel a két rész fel té tel tel je sü lé se egy más tól füg get len, ezért
kö zöt tük VAGY kap cso lat van. Az 5.A rész feladat ban is mer te tett megol dás alap ján
a két rész fel té telt egy más alat ti sor ban kell el he lyez ni.

Az 1. rész fel té tel há rom to váb bi fel té tel együt tes tel je sü lé se ese tén lesz igaz,
így kö zé jük ÉS kap cso la tot kell ten nünk. A ver seny zők szá má ra vo nat ko zó fel té -
tel azon ban to váb bi két rész ből áll, ame lyek kö zött újabb ÉS kap cso lat van. Mind-
ezt fi gye lem be vé ve össze sen négy fel té telt kap cso lunk össze ÉS mű ve le tek kel.
A négy ÉS mű ve let tel össze kap csolt fel té tel hez négy me ző név megadá sá ra van
szük sé günk. Mi vel a részt ve vő ver seny zők szá má ra vo nat ko zóan két fel té telt is
adunk, ezért ezt a me ző ne vet meg kell is mé tel ni (38. áb ra, C24 és D24). Ah hoz,
hogy a megadott fel té te lek kö zött ÉS kap cso la tot ér tel mez hes sünk, mind a négy
fel té tel nek egy sor ba kell ke rül nie (38. áb ra, 25. sor).

37. áb ra. A té li olim piák hely szín- és lét szám ada tait tar tal ma zó táb lá zat. Az E és G osz lo pok ban
azt szá mol juk ki, hogy az adott vá ros ban, il let ve or szág ban há nya dik al ka lom mal ren dez tek
té li olim piát

38. áb ra. Az 5.C fel té tel rend sze re az Irá nyí tott szű rés el vég zé sé hez. A fel té tel rend szer ér de kes-
 sé ge, hogy szá molt ér té kek re is vég zünk szű rést (F osz lop)
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A má so dik rész fel té tel há rom to váb bi fel té tel együt tes tel je sü lé sét fel té te le zi,
te hát kö zöt tük is ÉS kap cso lat van. Ez azt je len ti, hogy egy sor ba kell ke rül nie a
há rom fel té tel nek. Az utol só fel té tel, a sport ágak szá ma elér te vagy meg ha lad-
 ta a részt  ve vő or szá gok szá mát. Megadá sa ezért va la me lyest el tér az ed di giek -
től. Az el té rés ab ban áll, hogy az ed di gi fel té te lek mindegyi két lé te ző me ző re
ad tuk meg. Olyan me ző azon ban, ame lyik össze ha son lít ja a sport ágak és a
részt  ve vő or szá gok szá mát, nincs. Ilyen eset ben a fel té telt függ vénnyel ad juk
meg (73), ahol J2 és H2 a két szó ban for gó tar to mány el ső két ér té kes cel lá ja.
A fel té tel rá cson egy, az ere de ti táb lá ban nem lé te ző, te hát ki ta lált, ’k’ me ző név -
re adunk fel té telt (38. áb ra, F24). (A me ző név ilyen ese tek ben el is hagy ha tó, de
a könnyebb ol vas ha tó ság, a jobb át te kint he tő ség miatt ér de mes egy ki ta lált me-
 ző ne vet hasz nál ni.) A fel té tel rá cson nem a függ vény je le nik meg (38. áb ra,
F26), ha nem a függ vény ér té ke, amely a be me nő pa ra mé te rek függ vé nyé ben
IGAZ vagy HA MIS ér ték le het. [(73) kép let ben a függ vény két ak tuá lis pa ra mé te re,
cel lá ja, a J2 és a H2.]

(73) F26: =J2>=H2

5.D Ka rá cso nyi aján dé kok

Gyűjtsd ki az A35 cel lá tól kez dő dően azok nak a já té kok nak min den ada tát, ame-
 lyek re az aláb bi ál lí tá sok va la me lyi ke tel je sül:
– az Ön kor mány zat egyet len ilyet sem gyűj tött, de a Vál lal ko zók igen,
– az Is ko la 120-nál töb bet, de 150-nél ke ve seb bet gyűj tött eb ből, a Sze re tet szol gá -

lat vi szont nem két számjegyű da ra bot [14]!

A ka rá cso nyi sí ver seny foly ta tá sa ként (4. fe je zet) a ka rá cso nyi ajándékgyűj-
tés ada tai ra (39. áb ra) írunk meg fe le lő szű rő fel té te le ket. A feladat ere de ti szö ve -
ge ol vas ha tó a kiírás ban [14], míg a hoz zá  tar to zó adat fájl meg nyit ha tó a meg-
adott URL-en [13].

39. áb ra. Ka rá cso nyi aján dé kok táb lá zat el ső so rai. Az osz lo pok az egyes szer ve ze tek ál tal
gyűj tött ado má nyok da rab szá mát tar tal maz zák
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Az 5.D szö ve gé nek meg fe le lően az A35-ös cel lá tól kez dő dően ki gyűjt jük azo-
 kat a re kor do kat, ame lyek re az aláb bi ál lí tá sok va la me lyi ke tel je sül, te hát ame-
 lyek egy más tel je sü lé sé től füg get le nül is tel je sül nek. En nek kö vet kez té ben a két
fel té tel kö zött VAGY kap cso lat van. Az Excel táb lá ban a fel té te lek megadá sá nál an -
nak biz to sí tá sá ra, hogy a két fel té tel egy más tól füg get le nül tel je sül jön, egy más
alá ír juk eze ket (40. áb ra, 2. sor és 3–4. sor).

A má so dik fel té tel (40. áb ra, 3–4. sor) jó val össze tet tebb, mint az el ső (40. áb -
ra, 2. sor). Az Is ko la me ző re adott fel té tel a 120 és 150 kö zé eső ér té ke ket ke re si.
A két fel té tel kö zött ÉS kap cso lat van. A Sze re tet szol gá lat ra megadott nem két je -
gyű fel té tel azt je len ti, hogy ke res sük az egy je gyűe ket és a há rom- vagy több je -
gyű ér té ke ket. Csak ab ban az eset ben tu dunk ele get ten ni en nek a két fel té tel nek,
ha VAGY kap cso lat van kö zöt tük, te hát a rá cson egy más alá ke rül nek. A Sze re tet -
szol gá lat ra adott VAGY kap cso lat nak kö vet kez mé nye, hogy az Is ko lá ra adott két
fel té telt meg kell is mé tel nünk (40. áb ra, 3. és 4. sor). Ha az Is ko lá ra vo nat ko zó
fel té tel csak a Sze re tet szol gá lat egy je gyű fel té te lé nek so rá ban sze re pel ne, ak kor a
há rom- vagy több je gyű fel té tel nél min den is ko la jó len ne, nem csak a 120 és 150
kö zé esők. Az ál lí tás for dít va is igaz. Amennyi ben csak a sok je gyű fel té tel so rá ba
tesszük az Is ko la fel té te lét, ak kor az egy je gyűek nél min den is ko la jó len ne.

A me ző ne vek re rö vi dí tés eket hasz nál va a fel té tel rend szer a hal maz el mé let
nyel vén meg fo gal maz va a (74) kép let ([7] 16. o.) (Ön kor mány zat: O, Vál lal ko -
zók: V, Is ko la: I, Sze re tet szol gá lat: S).

(74) (O = 0∩V>0)∪((I>120∩I<150)∩(S<10∪S>99))

40. áb ra. Az 5.D fel té tel rend sze re az irá nyí tott szű rés el vég zé sé hez. A Sze re tet szol gá lat ra
adott VAGY kap cso lat miatt az Is ko lá ra adott fel té telt meg kell is mé tel ni
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5.E Ka rá cso nyi aján dé kok szá mí tott me ző vel

Gyűjtsd ki az A50 cel lá tól kez dő dően azo kat a já té ko kat, ame lyek ből az Is ko la és az
Ön kor mány zat együt te sen is ke ve seb bet gyűj tött, mint amennyi a Kül föl di ado-
 mány volt ezek ből! Je le nítsd meg az is ko lai, az ön kor mány za ti és a kül föl di ér té ke -
ket is [14]!

Ha son lóan a 38. áb ra F osz lo pá hoz, en nek a szű rő fel té tel nek a megadá sá hoz is
szá mí tott ér ték re van szük sé günk. A fel té tel nek meg fe le lően az Is ko la és az Ön-
 kor mány zat ál tal gyűj tött ado má nyok összegének ki sebb nek kell len ni, mint a
Kül föl di ado má nyok da rab szá ma, ha a C, D és F osz lo pok ban az Is ko la, az Ön-
 kor mány zat és a Kül föld da rab szá mai sze re pel nek [(75) és 39. áb ra]. A fel té tel
megadá sá hoz en nél a feladat nál is ér de mes egy ki ta lált me ző ne vet, ’k’, megad ni
(41. áb ra).

(75) J6: =C2+D2<F2

A feladat be fe je zé se ként a já té kok ne ve mel lett meg kell je le ní te ni az Is ko la,
az Ön kor mány zat és a Sze re tet szol gá lat osz lo pai nak ada tait. Legegy sze rűb ben
úgy old ha tó meg a feladat, hogy még a szű rés meg kez dé se előtt az A50 cel lá tól
jobb ra fel tölt jük a kí vánt me ző ne ve ket, és ezt a tar to mányt megad juk be me ne ti
adat ként a szű rés Ho va má sol ja me ző jé be (41. áb ra).

A B

41. áb ra. Szá molt ér ték re adott fel té tel (75) kiér té ke lé se a tar to mány el ső cel lá já ban (A). 
Az adat táb la, a fel té tel rács és az ered mény he lyé nek megadá sa az Irá nyí tott szű rés pár be széd-
 ab lak Lis ta tar to mány, Szű rő tar to mány, Ho va má sol ja me zői be. A tar to má nyok megadá sa 
legegy sze rűb ben ki je lö lés sel tör tén het meg (B)
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5.F Nagy te rü le tű, sű rűn la kott or szá gok

Gyűjtsd ki az A290 cel lá tól kez dő dően azok nak az eu ró pai és ázsiai or szá gok nak
min den ada tát, ame lyek
– te rü le te na gyobb, mint az or szá gok át la gos te rü le te és
– ame lyek la kos sá ga is több, mint az or szá gok át la gos la kos sá ga!

A feladat megol dá sá hoz a 2004-es emelt szin tű pró ba érett sé gi FOLD.TXT ada-
 tait hasz nál juk ([33] és 42. áb ra).

Az el ső fel té telt a föld ré szek re ad juk meg. A fel té tel megadá sá nál fi gyel ni kell
a ter mé sze tes nyel vi meg fo gal ma zás és a lo gi ka nyel vén tör té nő meg fo gal ma zás
kö zöt ti el té rés re. A feladat szö ve ge azt mond ja, hogy ke res sünk eu ró pai és ázsiai
or szá go kat is. Eb ben a szö veg kör nye zet ben az ’és’ az ’is’ kö tő szót he lyet te sí ti.
A ma gyar nyelv ben ez az és kap cso lat azt je len ti, hogy mind két föld rész re kord -
jai ra szük sé günk van. Lo gi ká ban azon ban az ÉS kap cso lat azt je len ti, hogy mind-
 két fel té tel nek egy szer re kell tel je sül nie. Ha ’Europe’ és ’Asia’ kö zé ÉS kap cso la tot
te szünk, ak kor egyet len re kord sem fog ele get ten ni a fel té tel nek, mert az adat-
 táb lá ban egyet len olyan or szág sincs, ame lyik mind két föld rész hez tar toz na. Ha
’Europe’ és ’Asia’ va la mennyi elő for du lá sát ke res sük, ak kor VAGY kap cso la tot kell
megad nunk. Ahogy azt ko ráb ban lát tuk, a fel té tel rá cson a VAGY kap cso la tot úgy
je löl jük, hogy egy más alá ír juk a két fel té telt.

A feladat má so dik és har ma dik fel té te le is szá mí tott fel té tel lesz (43. áb ra, K1
és K2). A má so dik fel té tel ben azo kat az or szá go kat ke res sük, ame lyek te rü le te
na gyobb, mint az or szá gok át la gos te rü le te (43. áb ra, K1). A har ma dik fel té tel -
ben ugyanígy já runk el a la kos ság ra vo nat ko zóan (43. áb ra, K2). A két fel té tel
együt tes tel je sü lé se ese tén meg kap juk a nagy te rü le tű, ugyanak kor vi szony lag
sű rűn la kott or szá go kat. Az el ső fel té tel VAGY kap cso la ta miatt mind a má so dik,
mind a har ma dik fel té tel két szer is meg je le nik a fel té tel rá cson. Egy szer az Eu ró -
pá ra adott fel té tel (43. áb ra, 286. sor), má sod szor az Ázsiá ra adott fel té tel so rá -
ban (43. áb ra, 287. sor).

42. áb ra. A fold.txt Excel táb lá ba im por tált ada tai
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(76) B286 és B287: =D2>ÁT LAG($D$2:$D$236)
(77) C286 és C287: =E2>ÁT LAG($E$2:$E$236)

Az összes or szá got fi gye lem be vé ve a te rü le tek át la ga 578 095 km2, a la kos ság
át la ga 27 247 ezer fő. Az adat táb la 2. so rá ban Afghanistan sze re pel [(76), D2 és
(77), E2], amely re mind két fel té tel IGAZ, így a szű rés ered mé nyé ben is meg fog je-
 len ni. Egyet len eu ró pai or szág tesz ele get mind két to váb bi fel té tel nek, míg emel-
 lett nyolc ázsiai or szá got ta lá lunk (44. áb ra).

Ér de kes le het meg néz ni, ho gyan ala kul a szű rés ered mé nye, ha el hagy juk a
la kos ság ra vo nat ko zó meg kö tést, te hát ha a fel té tel rács ba nem vesszük be le a
C285:C287 tar to mányt (43. áb ra). A szű rés ered mé nye azok a re kor dok, amely-
 ben az or szá gok te rü le te na gyobb az át la gos nál, füg get le nül az ott la kók szá má -
tól. Össze ha son lít va a 44. és 45. áb ra ered mé nyeit, lát ha tó, hogy a 45. áb ra re-
 kord jai kö zött sze re pel nek azok az or szá gok is, ame lyek vi szony lag rit kán
la kot tak (egyet len eu ró pai or szág ként Greenland, az ázsiai or szá gok kö zül Ka-
zakhstan, Mongolia, Saudi Arabia), il let ve nin cse nek ada taink a la kos ság ra vo-
 nat ko zóan (Indonesia).

43. áb ra. Két szá mí tott ér ték re adott fel té tel rend szer (76), (77)

44. áb ra. A Föld or szá gai kö zül ki vá lo gat tuk azo kat, ame lyek te rü le te és la kos sá ga is na gyobb
az át la gos nál
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5.G Eu ró pai, ázsiai or szá gok szá ma, te rü le tük át la ga

Ha tá roz zuk meg az eu ró pai és ázsiai or szá gok
– szá mát és
– te rü le tük át la gát!

A feladat megol dá sá hoz to vább ra is a 2004-es emelt szin tű pró ba érett sé gi
FOLD.TXT szö ve ges ál lo má nyát hasz nál juk. A feladat ér de kes sé ge, hogy mind két
eset ben több megol dás is ad ha tó. Ezen megol dá sok kö zött ta lál ni fo gunk majd
olya no kat, ame lyek hez a szű rés nél is mer te tett megol dá so kat le het hasz nál ni. 

Az eu ró pai és ázsiai or szá gok szá má nak meg ha tá ro zá sa el vé gez he tő ’klasszi -
kus’ Excel megol dás sal, ahol két DARABTELI() függ vény ered mé nyé nek az összeadá -
sa fog ja ad ni a várt ér té ket. Az egyik DARABTELI() függ vénnyel az eu ró pai, míg a má -
sik DARABTELI() függ vénnyel pe dig az ázsiai or szá gok szá mát ha tá roz zuk meg (78).

(78) =DARABTELI(B2:B236;"Europe")+DARABTELI(B2:B236;"Asia")

A két DARABTELI() függ vény he lyet te sít he tő egyet len tömb kép let tel is. A tömb -
kép le tes megol dá sok egyi ke, ami kor a vég ered ményt két szám össze ge ként ál lít -
juk elő (79). Az összeg egyik tag ja az eu ró pai, a má sik az ázsiai or szá gok szá ma.
Azon ban egyik eset ben sem hasz nál juk ki az Excel DARABTELI() függ vé nye ál tal
nyúj tott egy sze rű sí tett megol dást, ha nem mi ma gunk ír juk meg a tömb re vo nat -
ko zó összeg kép le te ket [(79), lásd (25)].

(79) {=SZUM(HA(B2:B236="Europe";1))+SZUM(HA(B2: B236="Asia";1))}

A má so dik tömb kép le tes megol dás, ami kor egy egy ta gú összeg zést vég zünk
a meg fe le lő fel té te lek HA() függ vény ben tör té nő megadá sá val. Gon dot je lent

45. áb ra. A Föld or szá gai kö zül ki vá lo gat tuk azo kat, ame lyek te rü le te na gyobb az át la gos nál
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azon ban, hogy a két föld rész kö zött VAGY kap cso lat van, a VAGY() függ vény
ugyanis tömb kép let ben nem mű kö dik he lye sen (3.F rész feladat). Ezt a VAGY()
függ vényt kell he lyet te sí te nünk HA() függ vé nyek meg fe le lő egy más ba ágya zá sá -
val. A VAGY() függ vényt úgy tud juk HA() függ vé nyek kel he lyet te sí te ni, hogy az el -
ső fel té tel IGAZ ágán szá mol tat juk meg a da rab szá mot, majd en nek a HA() függ-
 vény nek a HA MIS ágá ra tesszük a má so dik HA() függ vényt, és an nak is az IGAZ ágán
szá mol juk össze a fel té tel nek ele get te vő or szá go kat. Az így megadott al go rit mus
már egyál ta lán nem hasz nál ja ki az Excel nyúj tot ta ké nyel mi le he tő sé ge ket, bár-
 mi lyen más prog ra mo zá si nyel ven ki vi te lez he tő (80).

(80) {=SZUM(HA(B2:B236="Europe";1;HA(B2:B236="Asia";1)))}

A ne gye dik megol dás is mét Excel-specifikus, egy adat bá zis függ vény hasz ná -
la ta, ami igen kö zel áll a szű ré sek hez. A szű ré sek hez va ló kö zel sé ge ab ból adó-
 dik, hogy a szű rő fel té te lek hez ha son lóan itt is fel kell épí te ni egy fel té tel rend -
szert. A megol dás ele gáns, gyors. Hát rá nya azon ban, hogy csak ab ban az eset ben
al kal maz ha tó, ha se géd cel lák hasz ná la ta en ge dé lye zett.

A da rab szám meg ha tá ro zá sá hoz az AB.DARAB2() (81) vagy az AB.DARAB() függ-
 vé nyek va la me lyi ke hasz nál ha tó at tól füg gően, hogy az A–C osz lo pok va la me lyi -
ké re vagy a D osz lop ra ír juk fel a kép le tet. A függ vényt azon ban elő kell ké szí te ni
az zal, hogy lét re hoz zuk a fel té tel rend szert. A fel té tel rend szer ben föld rész re
írunk egy VAGY kap cso la tot, ami a ko ráb ban el mon dot tak nak (5.C–5.F) meg fe le -
lően azt je len ti, hogy a fel té tel rá cson két fel té tel egy más alá ke rül a me ző név alatt
(46. áb ra).

(81) =AB.DARAB2(A1:E236;A1; Kri té riu mok)

Az AB.DARAB2() függ vény har ma dik, ’Kri té riu mok’ pa ra mé te re a G1:G3 tar to -
má nyon meg fo gal ma zott fel té tel rend szert je len ti [46. áb ra és (81)].

Az eu ró pai és ázsiai or szá gok te rü le té nek át la gát az elő zőek hez ha son ló mó -
don ha tá roz hat juk meg. Hasz nál ni tud juk a tömb kép le te ket és az AB.ÁTLAG()
függ vényt. A tömb kép let megadá sá nál az elő ző megol dás (80) fel té te leit az egy-
 más ba ágya zott HA() függ vé nyek kel (82), míg az AB.ÁTLAG() függ vény nél (83) az
elő ző fel té tel rend szert (46. áb ra) hasz nál hat juk.
(82) {=ÁT LAG(HA(B2:B236="Europe"; 

D2:D236; HA(B2:B236="Asia";D2:D236)))}
(83) =AB.ÁTLAG(A1:E236;D1;G1:G3)

46. áb ra. Fel té tel rend szer megadá sa adat bá zis függ vé nyek hasz ná la tá hoz



6. ES KÜ VŐ

A feladat a 2008. évi OKTV 1. for du ló já nak 7., Excel felada tá nak egy rész felada -
ta [10]–[12].

6.A Meg hí vot tak lis tá já nak im por tá lá sa

A MEGHÍVOTTAK.TXT szö ve ges ál lo mány a kö vet ke ző ada to kat tar tal maz za:
– Az el ső osz lop ban a meg hí vot tak mo nog ram ja; az egy csa lád hoz tar to zók köz-

 vet le nül egy más után sze re pel nek.
– A má so dik osz lop azt mu tat ja, hogy kap-e az il le tő meg hí vót. Az egyazon csa-

 lád hoz tar to zók nak kö zös meg hí vót kül de nek, amit a csa lád ból a lis tá ban el ső -
ként sze rep lő sze mély nek cí mez nek. Ezt az ő so rá ban sze rep lő „igen” je lö li, míg
a (köz vet le nül utá na kö vet ke ző) töb bi csa lád tag nak nem kül de nek kü lön meg-
 hí vót, ezért ezek ben a so rok ban ez a ro vat üre sen ma rad.

– A har ma dik osz lop ar ra utal, hogy ki a meg hí vó sze mély: Tí mea, Ro land, vagy
pe dig kö zös ven dég ről van-e szó (T/R/K).

– A ne gye dik osz lop a meg hí vott vissza jel zé sét tar tal maz za: tud-e jön ni vagy sem
(I/N).

A MEGHÍVOTTAK.TXT fájl ada tai ból hozd lét re az ESKOVO mun ka fü zet MEG HÍ VOT TAK

mun ka lap ját [10]!

A feladat el ső ré sze a szö veg fájl meg nyi tá sa a táb lá zat ke ze lő prog ram ban.
A szö veg fájl ban a lo gi kai lag össze tar to zó (egy sor ban el he lyez ke dő) ada tok szó-
 kö zök kel van nak el vá laszt va. A 2. fe je zet ben megadott kon ver ziós lé pé sek azon-
 ban csak igen kö rül mé nye sen hasz nál ha tók en nél a feladat nál, mi vel a szó kö zök
szá ma vál to zó, an nak függ vé nyé ben, hogy van-e ’igen’ a sor ban vagy nincs. En -
nek el le né re egy jól szer ve zett szö veg fájlt kell meg nyit ni (47. áb ra). Ez azt je len ti
eb ben az eset ben, hogy min den ’igen’-t tar tal ma zó sor ban ugyanannyi szó köz
van, és min den ’igen’ nél kü li sor ban is, bár ez a szám el tér az elő ző től. Ezt a sza-
 bály sze rű sé get ki hasz nál va a fájl meg nyi tá sa kor él he tünk a prog ram ál tal fel -
kí nált, bár rit kán hasz nált, rit kán hasz nál ha tó op ció val, hogy az im por tá lás ra
szánt osz lo pok fix szé les sé gűek.
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A MEGHÍVOTTAK.TXT fájl öt fix szé les sé gű osz lo pot tar tal maz: 1. osz lop: be tű és
pont (2 ka rak ter), 2. osz lop: be tű és pont (2 ka rak ter), 3. osz lop: igen (4 ka rak ter
vagy az igent he lyet te sí tő 4 szó köz), 4. osz lop: be tű (1 ka rak ter), 5. osz lop: be tű
(1 ka rak ter). Az im por tá lás so rán a táb lá zat ke ze lő felis me ri a fix szé les sé gű osz-
 lo po kat, amit egy he lyen mó do sí ta ni kell, mert a feladat kiírá sa sze rint csak
négy re van szük sé günk. A ve ze ték- és ke reszt ne vek kö zött fel kí nált el vá lasz tást
ki kell tö röl ni (48. áb ra).

A B

47. áb ra. A meghívottak.txt fájl meg nyi tá sa Jegy zet tömb ben (A) és Wordben (B). A nem
nyom ta tó dó ka rak te rek meg je le ní té se se gít an nak el dön té sé ben, hogy mi lyen mó don 
im por tál juk a fájlt Excelbe

48. áb ra. Fix szé les sé gű osz lo pok lét re ho zá sa szö veg fájl táb lá zat ke ze lő be tör té nő im por tá lá-
 sa kor. A prog ram a ve ze ték- és ke reszt ne vek kö zött ta lál ha tó szó kö zök nél is új osz lo pot akar
lét re hoz ni, de ezt a fel hasz ná ló ki tud ja tö röl ni, ha a meg fe le lő nyíl ra dup lán kat tint. Az áb ra
már a vég le ges, négy osz lo pot lét re ho zó ál la po tot mu tat ja
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6.B Csa lád ta gok szá ma

Írj a MEG HÍ VOT TAK mun ka lap D3 cel lá já ba olyan függ vényt, amely a D4:D302 cel lá ba
má so lást kö ve tően min den olyan cel lá ban, ami ’igen’ mel lett van, az il le tő csa lád
lét szá mát ad ja, a töb bi cel lá ban pe dig üres szö ve get szol gál tat (49. áb ra)!

Je le nít sük meg a MEG HÍ VOT TAK mun ka lap D osz lo pá ban, hogy az egyes csa lá -
dok hány fő ből áll nak! A csa lá do kat az ’igen’-ek vá laszt ják el egy más tól. Al go rit -
mi zá lás nyel vé re le for dít va a feladat az, hogy ha tá roz zuk meg, hány sor ta lál ha tó
az ’igen’-ek kö zött. Ezt a szá mot an nak a sor nak a D osz lo pá ban kell meg je le ní te -
ni, amely nek C osz lo pá ban ’igen’ van. A D osz lop töb bi cel lá ját az üres sztring gel
kell fel töl te ni. Az ’igen’-ek kö zöt ti cel lák össze szám lá lá sa azt je len ti, hogy meg
kell mon da ni, hány sor ral lej jebb ta lál ha tó a kö vet ke ző ’igen’. En nek el vég zé sé re
Excelben a HOL.VAN() függ vény a leg ké nyel me sebb megol dás. A HOL.VAN() függ-
 vény pon to san azt csi nál ja, ami re a feladat ban szük ség van. Visszaad ja an nak a
sor nak a táb lán be lü li sor szá mát, ame lyik legelő ször ele get tesz a fel té tel nek.

A HOL.VAN() függ vény el ső pa ra mé te re ’igen’, a má so dik az a tar to mány, ame-
 lyik az ak tuá lis cel la alat ti cel lá val kez dő dik és a C303-as cel lá val ér vé get. Har-
 ma dik pa ra mé te re pe dig 0, mert nincs ren de zés a C osz lop ele mei kö zött. Csak
’igen’-eket tar tal maz, ame lyek kö zött nem tu dunk ren de zést megad ni (lásd rész-
 le te sen a 7.B megol dá sát).

A táb lá zat utol só név vel fel töl tött so ra a 302-es sor, de a HOL.VAN() függ vény
tar to má nyát a 303-as sor ral be zá ró lag kell megad ni (84). En nek ma gya rá za ta,

49. áb ra. A meg hí vot tak mun ka lap A–F osz lo pai nak tar tal ma. Négy osz lo pot az ere de ti, 
MEGHIVOTTAK.TXT fájl ból töl tünk fel (B3:C302, E3:F302). Az A és D osz lo po kat (A3:A302, D3:D302) és 
a 2. sort (A2: F2) a min tá nak és a feladat szö ve gé nek meg fe le lően gé pel jük, vagy függ vénnyel
szá mol juk ki. Az F1 cel la tar tal má nak fel töl té sé ről a 6.C rész feladat ren del ke zik



115

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés – Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

hogy az utol só csa lád tag jai nak szá mát úgy tud juk meg ha tá roz ni, hogy az utol só
sor után, a C303-as cel lá ban el he lye zünk egy ’igen’-t (sentinel megadá sa). Ez a
megol dás ha son ló a 2.D rész feladat ban is mer te tett megol dás hoz az zal az el té -
rés sel, hogy ott a legel ső cel lát töl töt tük fel ma nuá li san (kez dő ér ték megadá sa),
hogy az össze ha son lí tá so kat el tud juk kez de ni. A tar to mány kez de tét je lö lő cel la
sor ról sor ra vál to zik, így azt nem rög zít jük. A tar to mány vé ge azon ban fix, ezért
az utol só cel la so rát rög zí te ni kell (84).

(84) =HOL.VAN("igen";C4:C$303;0)

A HOL.VAN() függ vény te hát min den cel lá ba beír ja, hogy hány sor ral lej jebb
ta lál ha tó a kö vet ke ző ’igen’. A feladat tel jes megol dá sá hoz vi szont a HOL.VAN()
függ vényt be le kell fog lal nunk egy HA() függ vény be. Ez gon dos ko dik ar ról, hogy
csak az ’igen’-ekkel egy sor ban je len jen meg szám, a csa lád tag jai nak szá ma, a D
osz lop töb bi cel lá ja ma rad jon üre sen (85).

(85) D3: =HA(C3="igen";HOL.VAN("igen";C4:C$303;0);"")

6.C Meg hí vott ven dé gek szá ma

Íras suk ki az F1 cel lá ba, hogy „Össze sen … ven dég je lez te ér ke zé sét, így Tí meá  nak
… ven dé ge lesz, Rolandnak …, a kö zös ven dé gek szá ma pe dig …” (49. és 50. áb ra)!

A felada tot se géd cel lák nél kül a már ko ráb ban is mer te tett tömb kép let tel old hat -
juk meg (3.F). Mind há rom ér ték meg ha tá ro zá sá hoz két fel té tel együt tes tel je sü -
lé sé re lesz szük ség. Az egyik min dig az, hogy az F osz lop ’I’-t tar tal maz zon, míg a
má sik a meg hí vó ne vét (T/R/K). A ki szá mí tott ér té kek szö ve ges meg je le ní té se
az ÖSSZE FŰZ() függ vénnyel vagy az azt he lyet te sí tő ’&’ ope rá tor ral old ha tó meg.
Az össze tett függ vény te kin té lyes hosszú sá gú lesz, ezért a 3.C rész feladat nál
rész le te sen is mer te tett mód szert – ideig le nes se géd cel lák hasz ná la tát – itt is ér-
 de mes al kal maz ni. Így egy sze rűbb lesz a hi ba ja ví tás. Ha a há rom le het sé ges ven-
 dég lá tó kö zül (Tí mea vagy Ro land, vagy Kö zös) egy re megírunk egy össze tett
függ vényt (86), ak kor a raj ta vég zett ap ró mó do sí tá sok után (’T’ cse ré je ’R’-re és
’K’-ra) már má sol ha tó lesz a kép let (87).

(86) {=SZUM(HA(F3:F302="I";HA(E3:E302="T";1)))}
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(87) F1: {="Össze sen"&
DARABTELI(F2:F302;"I")&
"ven dég je lez te ér ke zé sét, így Tí meá nak "&
SZUM(HA(F3: F302="I";HA(E3:E302="T";1)))&
"ven dé ge lesz, Rolandnak "&
SZUM(HA(F3:F302="I";HA(E3:E302="R";1)))&
", a kö zös ven dé gek szá ma pe dig "&
SZUM(HA(F3:F302="I";HA(E3:E302="K";1)))&
"."}

50. áb ra. Szá mí tott ér té kek és szö ve gek össze fű zé se ér tel mes ma gyar mon dat tá



7. ME NET DÍJ

7.A Me net dí jak táb lá zat kon ver tá lá sa

Hozd lét re a JEGYARAK mun ka fü ze tet, ben ne a SZE MÉLY mun ka la pot! A mun ka lap
for rá sa a MÁV-START Zrt. ’Teljesárú me net dí jak egy út ra’ táb lá za ta. A táb lá zat el-
ér he tő a [21] hi vat ko zás ban megadott URL-en vagy a kö vet ke ző út vo na lon: MÁV-
START / Uta zás /Árak és ked vez mé nyek (2010. má jus 17.).

A weblap a MÁV-START Zrt. sze mély szál lí tá si vi tel dí jait tar tal maz za 1. és 2. ko-
 csi osz tá lyon. A táb lá zat is me re té ben bár mi lyen megadott tá vol ság hoz meg tud-
 juk ha tá roz ni, hogy mennyi be ke rül a vo nat jegy a ki vá lasz tott ko csi osz tá lyon
(7.B rész feladat).

A feladat el ső ré sze egy weblap táb lá zat tá kon ver tá lá sa. A kon ver tá lás el vé -
gez he tő több le het sé ges mó don is, itt csak az Excelben tör té nő kon ver tá lás rész-
 le teit is mer tet jük. A for rás meg nyit ha tó Excelben, majd a fö lös le ges so rok és
osz lo pok tör lé se után meg ma rad a tá vol ság, a jegy árak 1. és a 2. ko csi osz tá lyon
és még né hány fö lös le ges kép és hiperhivatkozás. Ér de mes a táb lá za tot szö veg -
fájl ként men te ni, hogy csak a tisz ta ada tok ma rad ja nak a la pon, majd az így ke-
 let ke zett ál lo mányt új ra meg nyit ni Excelben, és a megadott né ven el men te ni
(JEGYARAK.XLS).

Az így ke let ke zett táb lá zat ada tai azon ban még nem al kal ma sak to váb bi fel-
 dol go zás ra. Az ere de ti weblap is me re té ben azt vár tuk, hogy min den cel la szá-
 mot tar tal maz. Ez zel szem ben a táb lá zat tá kon ver tált do ku men tum ban ta lá lunk
cel lá kat, ame lyek szá mot, míg má sok szö ve get tar tal maz nak (51. áb ra). A szö veg
az ere de ti „szá mok” kon ver tá lá sa so rán ke let ke zett. En nek kö vet kez té ben a tel-
 jes A osz lop, to váb bá a B–D osz lo pok ban a két- és há rom je gyű szá mok még szö-
 veg ként je len nek meg, a négy je gyűek pe dig már szám ként (51. áb ra).
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A kon ver tá lás so rán fel lé pő rend el le nes sé gek ma gya rá za tát is mét az ere de ti
weblapon kell ke res nünk. A bön gé sző ben meg nyi tott weblap még nem árul el
túl so kat (52. áb ra, A pa nel), de ha ezt meg nyit juk szö veg szer kesz tő ben, lát ni
fog juk, hogy is mét egy hi bá san szer kesz tett la pot pró bá lunk táb lá zat tá ala kí ta ni
(52. áb ra, B pa nel). A weblap ké szí tői a cel la mar gók beál lí tá sa he lyett az egy-,
ket tő- és há rom je gyű szá mok ese tén, be leért ve az üres cel lá kat is, nem törhető
szó kö zök kel pró bál ták az el ső ka rak tert el moz dí ta ni a cel la rács tól. Ez szöveg-
szerkesztés-technikailag tel je sen hi bás [3]. A négy je gyű szá mok ese tén ez res el-
 vá lasz tó ka rak ter ként nor mál szó közt hasz nál tak. A szö ve ges cel lák ban nor mál
és nem törhető szó kö zök vé let len sze rűen vál to gat ják egy mást a margó beál lí tá sa
és a rit kí tás he lyett. Ez itt is hely te len (52. áb ra, [3]).

51. áb ra. A ’Teljesárú me net dí jak egy út ra’  táb lá zat kon ver tá lá sa után ke let ke zett Excel táb lá-
 zat. A táb lá zat cel lái a vá ra ko zás sal el len tét ben nem egy sé ge sen egész szá mo kat tar tal maz-
 nak, ha nem szá mot és szö ve get ve gye sen

A B

52. áb ra. A ’Teljesárú me net dí jak egy út ra’  weblap táb lá za tá nak meg je le ní té se webböngé-
szőben (A) és Wordben (B). Wordben a nem nyom ta tó dó ka rak te rek meg je le ní té sé vel sok kal
jobb be te kin tést ka punk a kon ver tá lan dó lap szer ke ze té be, mint a bön gé sző ben tör té nő
meg nyi tás kor
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Nem kell te hát cso dál koz nunk, hogy egy ilyen igény te le nül meg szer kesz tett
weblapot nem ké pes egy prog ram meg fe le lően ér tel mez ni, kon ver tál ni. Az Excel
a kö vet ke ző lé pé se ket haj tot ta vég re: a nem törhető szó kö zök kel kez dő dő szá-
 mo kat szö veg ként is mer te fel, a szá mo kon be lü li nor mál szó kö zö ket, ha volt
ilyen, ez res el vá lasz tó ka rak ter ként ke zel te, és a szá mo kat szá mok ká ala kí tot ta,
míg az ’üres cel lák’ nem törhető szó kö zeit tö röl te (51. áb ra). A táb lá zat te hát tar-
 tal maz so ro kat, ame lyek tel je sen üre sek. Eze ket ér de mes még a to váb bi fel dol go -
zás előtt ki tö röl ni. A né hány üres sor ki tör lé sét el le het vé gez ni kéz zel is. Az aláb-
 biak ban, a tel jes ség igé nye nél kül, köz lünk egy olyan megol dást, amely
au to ma ti ku san el vég zi az összes üres sor ki tör lé sét. Egy VisualBasic mak rót ké-
 szít he tünk a feladat el vég zé sé hez.

Excelben és Wordben is le he tő sé günk van ar ra, hogy mak ró kat ké szít sünk,
bil len tyű kom bi ná ciót ren del jünk egyes ru tinfelada tok el vég zé sé re. Az egyik, 
ta lán leg gyak rab ban hasz nált pa rancs, amely hez nem ren del tek egyik prog ram -
ban sem bil len tyű kom bi ná ciót, az Irá nyí tott beil lesz tés. A mű ve let fel gyor sí tá-
 sá ra mi ma gunk is ké szít he tünk mak rót az Esz kö zök / Új mak ró rög zí té se pa-
 rancsá val. (En nek a feladat nak a megol dá sát itt nem kö zöl jük, az ér dek lő dő
Ol va sók ra bíz zuk ki pró bá lá sát.)

Az aláb bi prog ram rész let meg mu tat ja, hogy vi szony lag egy sze rű prog ra mo -
zástech ni kai esz kö zök kel ho gyan le het az Excelen be lül fut tat ha tó prog ra mot
lét re hoz ni (55. áb ra). Fel té te lez ve, hogy nem min den ki pro fi VisualBasic prog-
 ra mo zó, ér de mes ezt a felada tot is mak ró rög zí tés sel kez de ni, amely ben el vé gez -
zük egyet len sor ki tör lé sét (53. és 54. áb ra). Le het bil len tyű kom bi ná ciót ren del -
ni a mak ró hoz, de nem fel tét le nül szük sé ges, mi vel az Esz kö zök / Mak ró /
Mak ró… pa rancs ra meg je le nő Mak ró pár be széd ab la kon bár mi kor ki vá laszt ha -
tó, a mak ró in dít ha tó és fut tat ha tó (In dí tás gomb). A Mak ró rög zí tés pár be széd -
ab lak (53. áb ra, A pa nel) el ha gyá sa után meg je le nik a Rög zí tés vé ge esz köz tár
(53. áb ra, B pa nel). Et től a pil la nat tól kezd ve min den ese mény, ami az Excel
mun ka fü zet ben tör té nik, rög zí tés re ke rül mindad dig, amíg meg nem nyom juk a
Rög zí tés vé ge gom bot (53. áb ra B pa nel). Vé gez zük el egyet len sor ki tör lé sét,
majd ál lít suk le a mak ró rög zí té sét!
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A prog ram for rá sa a Mak ró pár be széd ab la kon ta lál ha tó Szer kesz tés gom bon
ke resz tül ér he tő el. Az egyet len sor tör lé sét el vég ző el já rást az 54. áb ra mu tat ja.
Az így rög zí tett mak ró kód já ból már lát ha tó, ho gyan tu dunk egy sort ki je löl ni és
tö röl ni anél kül, hogy is mer nünk kel le ne a VisualBasic szin tak ti ká ját. A sor tör-
 lé sén kí vül azt is mu tat ja a prog ram ab lak, hogy mi lyen for mai előírá sok van nak
a mak ró kez dé sé re és be fe je zé sé re [Sub name() és End Sub].

Az összes üres sor tör lé sét el tud juk vé gez ni az elő ző mak ró (54. áb ra) mó do -
sí tá sá val (55. áb ra). A feladat megol dá sá ra egy cik lust ho zunk lét re, amely sor ba
ve szi a táb lá zat so rait (a tömb kép le tek hasz ná la tá nál imp li cit mó don már ta lál -
koz tunk cik lu sok kal). Ezen be lül azt fog juk vizs gál ni egy IF uta sí tás sal, hogy az
el ső osz lop cel lá ja üres-e [a HA() függ vénnyel is ta lál koz tunk már]. Amennyi ben
azt ta lál juk, hogy ez tel je sül, ak kor a tel jes sort ki tö röl jük (55. áb ra). A feladat -
nak meg fe le lően csak az IF uta sí tás IGAZ ágán (THEN) tör té nik va la mi, a HA MIS ágat
(ELSE) ezért el is hagy hat juk.

53. áb ra. Mak ró rög zí tés pár be széd ab lak MS Excelben

54. áb ra. Au to ma ti ku san rög zí tett mak ró, amellyel egyet len sor ki je lö lé sét és tör lé sét vé gez-
 zük el
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Még egy szer hang sú lyoz nám, hogy az üres so rok tör lé sét kéz zel is el vé gez -
het jük, nem szük sé ges a mak ró megírá sa és hasz ná la ta.

Az üres so rok el tá vo lí tá sa után tö röl jük a fö lös le ges nem törhető szó kö zö ket.
Az A osz lop a sza kasz ha tá ro kat tar tal maz za (51. áb ra), és a tar to mány min den
cel lá ja, ki vé ve az utol sót, egyet len szó köz zel kez dő dik és egyet len szá mot tar tal -
maz (az utol só cel la tar tal ma: 500 fe lett). A ké sőb biek ben lát ni fog juk (7.B),
hogy az utol só cel la tar tal má ra nem lesz szük sé günk, ezért en nek le ke ze lé se fö-
 lös le ges. A ve ze tő nem törhető szó köz tör lé sét a 2.A rész feladat ban is mer te tett
mó don vé gez het jük el. Ez a megol dás annyi ban tér el az ott is mer te tet től, hogy
itt szük ség lesz egy tí pus kon ver zió ra is, amely a JOBB() függ vény ál tal visszaadott
ka rak ter so ro za tot szám má ala kít ja. Ezt az ÉR TÉK() függ vénnyel vé gez het jük el
(88).

(88) E1: =ÉR TÉK(JOBB(A1;HOSSZ(A1)-1))

A táb lá zat B és C osz lo pa a 2. és 1. ko csi osz tá lyo kon fi ze ten dő össze get, a D

osz lo pa a ket tő kö zöt ti kü lönb sé get tar tal maz za. Ezt ér de mes ki tö röl ni, és a ké-
 sőb biek ben kép let tel ki szá mol ni (51. és 52. áb ra).

A B és C osz lo pok he lyes ér té kei nek az előál lí tá sá ra ugyanazt a kép le tet tud juk
hasz nál ni az F és G osz lo pok ban. Az F1 cel lá ban kó dol juk a kö vet ke ző al go rit -
must:

– Meg ke res sük a nem törhető szó köz he lyét a SZÖVEG.KERES() függ vénnyel.
– El lenőriz zük, hogy van-e nem törhető szó köz a szö veg ben a HI BÁS() és a

HA() függ vé nyek kel.
– Ezt kö ve tően a JOBB() függ vénnyel le vág juk a szám ér té kes ré szét, és szám -

má kon ver tál juk (88).
– Ez a kép let (89) át má sol ha tó a G1 cel lá ba.

55. áb ra. Üres so rok tör lé sé re al kal mas mak ró, amely a sor el ső cel lá já nak tar tal ma alap ján
dön ti el [Cells(i,1) = ""], hogy vé gez zünk-e tör lést vagy sem
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(89) F1: =HA(HI BÁS(SZÖVEG.KERES(" ";B1));
B1;
ÉR TÉK(JOBB(B1;HOSSZ(B1)-SZÖVEG.KERES(" ";B1))))

A szó kö zök tör lé se és a ka rak ter so ro za tok kon ver tá lá sa után már min den
cel la szá mo kat tar tal maz. Eze ket a cel lá kat Irá nyí tott beil lesz tés sel má sol juk át 
a SZE MÉLY mun ka lap ra an nak má so dik so rá tól kez dő dően (lásd 2.A rész feladat,
Se géd osz lo pok tör lé se). A má so lás nál ér de mes oda fi gyel ni, hogy a tá vol ság osz-
 lop tar tal mát egy sor ral len tebb kell tol ni (A3:A31 tar to mány ba), hogy a 0 kez dő -
ér té ket be tud junk gé pel ni a 0–5 km kö zöt ti tá vol ság ra uta zók nak (56. áb ra). Ez -
zel az adott sor ban a vo nat ko zó in ter val lum al só ha tá rát je le nít jük meg a fel ső
he lyett, ami a fel dol go zás ban hasz nált függ vé nyek miatt szük sé ges.

7.B Me net díj meg ha tá ro zá sa

Hozz lét re egy se géd táb lát az F1:H2 tar to mány ban! F2 cel lá ba gé pelj be egy tá vol sá -
got, majd egy má sol ha tó kép let tel add meg a G2 és a H2 cel lák ban, hogy a kü lön bö -
ző ko csi osz tá lyo kon mennyi be ke rül a jegy az adott tá vol sá gon (57. áb ra)!

56. áb ra. A ’Teljesárú me net dí jak egy út ra’  weblap táb lá za tá nak Excelbe im por tált 
há rom osz lo pos ver zió ja. A meg fe le lő kon ver ziós lé pé sek el vég zé se után min den ér té kes 
adat szám for má tum ban je le nik meg, így al kal mas to váb bi fel dol go zás ra
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A feladat megold ha tó az FKERES() függ vénnyel vagy az IN DEX() függ vény be
ágya zott HOL.VAN() függ vénnyel.

Az FKERES() függ vény meg ke re si a G2 cel lá ba gé pelt tá vol sá got az A2:C31 tar to -
mány el ső osz lo pá ban (A2:A31). Alap ér tel me zés sze rint, ha az A osz lop ér té kei
nö vek vő sor rend be van nak ren dez ve, ak kor olyan ér té kek re is lesz ta lá la tunk,
ame lyek nin cse nek az A2:A31 tar to mány ban fel so rol va. A ke re sés úgy tör té nik,
hogy a ke re ső függ vény a ke re sé si osz lop ele jé ről in dul. A ke re sé si osz lop min dig
a ki je lölt tar to mány el ső osz lo pa. Je len eset ben ez az A2:A31 vek tor, amely nek el -
ső cel lá ja az A2 cel la. In nen in dul a ke re sés. Ha a vek tor ele mek va la me lyi ke meg-
egye zik a ke re sé si ér ték kel, ak kor en nek az elem nek a sor szá ma a visszaadott ér -
ték. Ha nincs pon tos egye zés, ak kor a ke re sés a kö vet ke ző mó don tör té nik. Ha a
vek tor elem ki sebb, mint a ke re sé si ér ték, ak kor megy a vek tor kö vet ke ző ele mé -
re mindad dig, amíg nem ta lál egy, a ke re sett elem nél na gyobb ele met, vagy el
nem éri a vek tor utol só ele mét. Ha meg ta lál ja az el ső, a ke re sé si ér ték nél na-
 gyobb ele met, ak kor eggyel vissza lép a vek tor ban, és meg je gy zi en nek az elem-
 nek a sor szá mát. Ha eléri a vek tor leg na gyobb ele mét – ez ab ban az eset ben for-
 dul hat elő, ha a vek tor min den ele me ki sebb, mint a ke re sé si ér ték –, ak kor az
utol só elem lesz a meg ta lált elem, és en nek a sor szá mát je gy zi meg. A sor szám is-
 me re té ben a függ vény a táb la megadott sor szá mú osz lo pá ban – FKERES() függ-
 vény har ma dik pa ra mé te re – meg ke re si az ugyanilyen sor szá mú ele met. Ez lesz
a függ vény visszaadott ér té ke [2. ko csi osz tály ese tén B2:B31, 1. ko csi osz tály ese-
 tén C2:C31, (90)].

(90) G2: =FKERES($F2;$A2:$C31;2)

A jegy árak meg ha tá ro zá sá nál csak olyan tá vol sá gok megadá sa ese tén mű kö -
dik jól a függ vény, ame lyek nem sza kasz ha tá rok. A sza kasz ha tá ro kon a függ vény
drá gább jegy árat szá mol, mint ami az ere de ti táb lá zat ból kö vet ke zik. (Ha son -
lítsd össze az 52. és az 56. áb ra min táit!) Ezt a hi bát ki kell ja ví ta nunk. Úgy tud-
 juk az al go rit must mó do sí ta ni, hogy az FKERES() függ vény hí vá sa előtt tesz tel jük,
a megadott tá vol ság sza kasz ha tár-e vagy sem. Ezt a vizs gá la tot az FKERES() függ-
 vény olyan pa ra mé te re zé sé vel tud juk el vé gez ni, amely csak ab ban az eset ben ad

57. áb ra. A ’Teljesárú me net dí jak egy út ra’ táb lá zat ada tai ból meg ha tá ro zott vi tel díj 450 km
tá vol ság ra
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vissza ered ményt, ami kor a ke re sett ér té ket tar tal maz za a ke re sé si vek tor – pon -
tos egye zés. Ez zel a le he tő ség gel úgy tu dunk él ni, hogy az FKERES() függ vény
’Tar to mány ban ke res’ – ne gye dik – pa ra mé te rét HA MIS ér ték re ál lít juk (91).
[Alap ér tel me zés IGAZ, el hagy ha tó, lásd (90). Az IGAZ he lyet te sít he tő 1-gyel, a 
HA MIS 0-val, lásd C prog ra mo zá si nyelv.] Az így pa ra mé te re zett FKERES() függ-
 vény hi bá val tér vissza (#HIÁNY ZIK), ha a megadott tá vol ság nem sza kasz ha tár, te -
hát nem ta lál ta meg a táb lá zat ke re sé si osz lo pá ban. En nek kö vet kez té ben a HI -
BÁS() függ vény IGAZ ér té ket ad vissza er re a ke re sés re (92).

(91) FKERES($F2;$A2:$C31;2;HA MIS)

Amennyi ben (91) hi bá val tér vissza, az azt je len ti, hogy nem sza kasz ha tárt
ad tunk meg tá vol ság ként. Így szá mol hat juk a jegy árát a (90) kép let tel. Ha (91)
nem hi bá val tér vissza, te hát sza kasz ha tárt ad tunk meg, ak kor egy le het sé ges
megol dás, hogy a ke re sé si ér té ket 1-gyel csök kent jük. Így a függ vény egy sor ral
ha ma rabb fog ja meg ta lál ni a jegy árát. A ke re sé si ér té ket csök kent het jük 1-gyel,
mert csak egész szá mo kat tar tal maz a tá vol ság osz lop (92).

(92) G2: =HA(HI BÁS(FKERES($F2;$A2:$C31;2;HA MIS));
FKERES($F2;$A2:$C31;2);
FKERES($F2-1;$A2:$C31;2))

A nul lát mint tá vol sá got ki vé ve ez a függ vény jól mű kö dik. Még egy to váb bi
fel té telt meg kell ad nunk, amely a nul lát is le ke ze li (93). Az így ka pott függ vény
min den tá vol ság ra mű kö dik, és meg fe le lő rög zí té sek után má sol ha tó az 1. osz tá -
lyú je gyek árá nak ki szá mí tá sá hoz is.

(93) G2: =HA(F2<=0;0;
HA(HI BÁS(FKERES($F2;$A2:$C31;2;HAMIS));
FKERES($F2;$A2:$C31;2);
FKERES($F2-1;$A2:$C31;2)))

A jegy árak meg ha tá ro zá sá ra a má sik le het sé ges megol dás az IN DEX() függ-
 vény be beágya zott HOL.VAN() függ vény hasz ná la ta.

A HOL.VAN() függ vény nek ad juk meg el ső pa ra mé ter ként a ke re sé si ér té ket
(57. áb ra, F2). A függ vény má so dik pa ra mé te re az a vek tor, ahol ezt a ke re sé si ér-
 té ket meg kell ta lál ni (A2:A31). Ha son lóan az FKERES() függ vény hez, a HOL.VAN()
függ vény nél is meg le het ad ni, hogy a ke re sé si vek tor ele mei ren dez ve van nak-e
vagy sem. Ha nincs ren de zés, ak kor a függ vény har ma dik pa ra mé te re 0. Ha 
nö vek vő sor rend be van nak az ele mek ren dez ve, ak kor a függvény har ma dik 
– 'Egyezés típusa' – pa ra mé tere 1, ha csök ke nő sor rend ben van nak ezek az ele-
 mek, ak kor a har ma dik pa ra mé ter –1 [ez utób bi le he tő ség nincs meg az FKERES()
függ vény nél]. A HOL.VAN() függ vény ál tal visszaadott ér ték an nak a sor nak a vek-
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 to ron be lü li sor szá ma, amely ben az adott ér té ket a függ vény meg ta lál ta. Nö vek -
vő sor rend be ren de zett ke re sé si vek tor ese tén a függ vény ke re sé si al go rit mu sa
megegye zik az FKERES() ke re sé si al go rit mu sá val (94).

(94) =HOL.VAN($F2;$A2:$A31;1)

Az IN DEX() függ vény el ső pa ra mé te re – a legegy sze rűbb eset ben – az a vek tor
(B2:B31), amely a 2. osz tá lyú jegy ára kat tar tal maz za, má so dik pa ra mé te re az a
sor szám, amit a HOL.VAN() függ vény visszaadott. Az IN DEX() függ vény na gyon
egy sze rűen mű kö dik, mi vel a megadott vek tor megadott sor szá mú ele mét ad ja
vissza ér ték ként.

(95) =IN DEX(B2:B31;HOL.VAN($F2;$A2:$A31;1))

A sza kasz ha tá rok nál a (95) kép let sem mű kö dik he lye sen. En nél a megol dás -
nál is tesz tel ni kell, hogy a megadott tá vol ság sza kasz ha tár vagy sem. A tesz te lést
a HOL.VAN() függ vény har ma dik pa ra mé te ré nek 0-ra ál lí tá sá val vé gez het jük el
(96). Eb ben az eset ben a HOL.VAN() függ vény pon tos egye zést ke res [ha son lóan az
FKERES() függ vény hez]. Ha a tá vol ság ként megadott ér ték sza kasz ha tár, ak kor a
függ vény szám mal – az elem vek to ron be lü li sor szá má val –, az ezt ma gá ban fog-
 la ló HI BÁS() függ vény HA MIS ér ték kel jön vissza. Az egy sor ral fen tebb ke re sett
szám meg ha tá ro zá sa azon ban egy sze rűbb, mint ahogy azt az FKERES() függ vény
ese té ben lát tuk, mi vel szem ben az FKERES() függ vénnyel az IN DEX() és HOL.VAN()
függ vé nyek nél nem fel tét le nül kell ugyanolyan in de xű ele mek kel dol goz nunk
[(97) kép let utol só so ra].

(96) HOL.VAN($F2;$A2:$A31;0)
(97) G2: =HA(HI BÁS(HOL.VAN($F2;$A2:$A31;0));

IN DEX(B2:B31;HOL.VAN($F2;$A2:$A31;1));
IN DEX(B2:B31;HOL.VAN($F2;$A2:$A31;1)-1))

Az egy más ba ágya zott IN DEX() HOL.VAN() függ vé nyek sem ke ze lik a 0 km-t
mint tá vol sá got, er ről az eset ről en nél a megol dás nál is ne künk kell gon dos kod -
ni (98).

(98) G2: =HA($F2<=0;0;
HA(HI BÁS(HOL.VAN($F2;$A2:$A31;0));
IN DEX(B2:B31;HOL.VAN($F2;$A2:$A31;1));
IN DEX(B2:B31;HOL.VAN($F2;$A2:$A31;1)-1)))

Az IN DEX() függ vény be ágya zott HOL.VAN() függ vény má sik nagy elő nye az
FKERES() függ vénnyel szem ben, hogy nem kö tött az osz lo pok sor rend je. Bár me -
lyik le het ke re sé si és ta lá la ti osz lop, füg get le nül ezek táb lán be lü li sor rend jé től
[az FKERES() függ vény nél a ke re sé si osz lop csak az el ső osz lop le het]. A megol dá -
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so kat össze ha son lít va lát ha tó, hogy az FKERES() függ vény nem más, mint az 
IN DEX() – HOL.VAN() függ vé nyek egy sze rű sí tett, ám ki sebb ké pes sé gek kel ren del -
ke ző meg fe le lő je. Az FKERES() függ vény egyet len elő nye a má sik ket tő vel szem-
 ben, hogy csak egy függ vény, és mint ilyen, nincs szük ség a függ vé nyek egy más -
ba ágya zá sá ra.



8. KAL CIUM

Áb rá zol juk diag ra mon a kal cium kon cent rá ció-vál to zás jel lem ző pa ra mé te reit a
mért ér té kek alap ján (58. áb ra)!

8.A Kal cium kon cent rá ció-vál to zás ada tok im por tá lá sa

A KALCIUM.TXT [19] fájl 1486 iz mon vég zett mé rés ered mé nyét tar tal maz za. Az el ső
osz lop ban a kal cium kon cent rá ció vál to zá sát tá rol tuk min den egyes mé rés nél
(amp li tú dó = maxCa–minCa), míg a má so dik osz lop ban a két fél ér ték kö zött el telt
időt (a fél ér ték az egyes mé ré sek amp li tú dó já nak a fe le hoz záad va a minCa-hoz,
vagy le von va a maxCa-ból) (59. áb ra).
A TARTOMANYOK.TXT [20] fájl el ső osz lo pa tar tal maz za az amp li tú dó le het sé ges ér té -
kei nek, míg a má so dik osz lo pa a fél ér té kek idő tar ta má nak in ter val lu mok ra bon tá -
sát.
Hozd lét re a KALCIUM.XLS fájlt, azon be lül a KAL CIUM mun ka la pot! A mun ka lap A–B

osz lo pai ba im por táld be a mért ada to kat (59. áb ra), az E osz lop ba a fél ér ték-in ter -
val lu mo kat (60. áb ra, E4:E28 tar to mány) és a 3. sor ba az amp li tú dó-in ter val lu mo -
kat (60. áb ra, G3:Z3 tar to mány)!
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58. áb ra. Kal cium kon cent rá ció-vál to zás jel lem ző pa ra mé te rei nek áb rá zo lá sa há rom di men-
 ziós diag ra mon. Az x ten ge lyen [0; 6] a fél ér ték szé les sé get, az y ten ge lyen [0; 4] az amp li tú-
 dót, a z ten ge lyen az adott pa ra mé te rek kel ren del ke ző ese mé nyek szá mát áb rá zol tuk
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A feladat gya ko ri sá gok meg ha tá ro zá sa. Meg kell szá mol ni, hogy hány olyan
mért amp li tú dó ér ték lé te zik, ame lyik az amp li tú dók hoz megadott egyes in ter -
val lu mok ba esik (60. áb ra, F3:Z3 tar to mány), il let ve hány olyan fél ér ték lé te zik,
ame lyik a fél ér té kek hez megadott egyes in ter val lu mok ba esik (60. áb ra, E4:E28
tar to mány). A megol dás hoz a GYA KO RI SÁG() függ vény hasz ná la ta kí nál ko zik, de
en nél a feladat nál ez nem al kal maz ha tó, mi vel a két gya ko ri ság szá mí tás nak egy
idő ben kell meg tör tén nie. Ez azt je len ti, hogy meg kell ha tá roz ni azon szám pá -
rok szá mát, me lyek re a fen ti két fel té tel egy szer re tel je sül. Egy olyan mát ri xot
(két di men ziós töm böt) kell te hát lét re hoz ni, amely nek so rait és osz lo pait az
amp li tú dó és a fél ér ték-tar to má nyok al kot ják (60. áb ra). A mát rix ele mei pe dig
azon szám pá rok nak a szá ma, ame lyek mind két fel té tel nek ele get tesz nek.

A TARTOMANYOK.TXT meg nyi tá sá val a két mért ér ték hez tar to zó in ter val lu mok
egy más mel let ti osz lo pok ba ke rül nek. Ah hoz, hogy a mát ri xot fel tud juk töl te ni,
ér de mes az egyik osz lo pot sor rá transz po nál ni. A transz po ná lást el le het vé gez ni
Irá nyí tott beil lesz tés sel, mi vel a cel lák kons tan so kat tar tal maz nak. [Je löl jük ki a
transz po nál ni kí vánt tar to mányt, te gyük Vá gó lap ra a ki je lölt ér té ke ket, je löl jük
ki azt a cel lát, ahol a víz szin tes tar to mány kez dőd ni fog (G3), majd Irá nyí tott be-
il lesz tés sel vé gez zük el az ada tok beil lesz té sét. Az Irá nyí tott beil lesz tés pár be széd -
ab la kon be kell kap csol ni a Transz po ná lás kap cso lót.]

59. áb ra. A kal cium kon cent rá ció-vál to zás mért ada tai
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Amennyi ben ki hasz nál juk azt az egy sze rű sí tést, hogy tar to má nyo kon be lül
azo nos lé pés kö zű in ter val lu mok kal, te hát szám ta ni so ro za tok kal dol go zunk,
nem fel tét le nül szük sé ges elő re lét re hoz ni azt a fájlt, amely eze ket az in ter val lu -
mo kat tar tal maz za. A 3.B rész feladat nál már ta lál koz tunk ez zel a prob lé má val.
Excelen be lül a leg gyor sabb megol dás a szám ta ni so ro zat lét re ho zá sá ra, ha két
egy mást kö ve tő cel lá ban megad juk a so ro zat két szom szé dos ele mét (an és an+1),
majd a két cel la kö zös ki töl tő négy ze tét a kí vánt tar to mány ra húz zuk. A prog ram
a szám ta ni so ro zat két szom szé dos ér té ké ből ki szá mít ja a so ro zat diffe ren ciá ját
(d), és ez zel az ér ték kel nö vel ve vagy csök kent ve előál lít ja a so ro zat kö vet ke ző
ele mét. Ha a so ro zat víz szin tes el he lyez ke dé sű, ak kor jobb ra húz va az an+2, bal ra
húz va az an–1 ele met ál lít juk elő. Füg gő le ges so ro zat ese tén le fe lé húz va ke let ke -
zik az an+2, fel fe lé húz va az an–1 elem. Po zi tív diffe ren cia ese tén jobb ra, il let ve le-
 fe lé húz va nö vek vő, bal ra, il let ve fel fe lé húz va csök ke nő so ro za tot ka punk. Ne-
 ga tív diffe ren cia ese tén ép pen for dít va. Jobb ra, il let ve le fe lé húz va csök ke nő,
bal ra, il let ve fel fe lé húz va nö vek vő so ro za tot ka punk.

60. áb ra. Az amp li tú dó hoz és a fél ér ték hez tar to zó in ter val lu mok is me re té ben az adott 
fel té tel nek ele get te vő amp li tú dó–fél ér ték szám pá rok (59. áb ra, A2:B1487) da rab szá ma
(H5:Z28)
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8.B Kal cium kon cent rá ció-vál to zás jel lem zői nek áb rá zo lá sa

Áb rá zol juk diag ra mon az amp li tú dó és a fél ér té kek kö zöt ti össze füg gést oly mó -
don meg ha tá roz va, hogy hány olyan szám párt tar tal maz az A és B osz lop, ame lyik
ele get tesz mind két fel té tel nek (58. áb ra)!

A 60. áb ra táb lá za tá nak meg fe le lően az amp li tú dó in ter val lu mait az F3:Z3 tar to -
má nyon, míg a fél ér ték in ter val lu mait az E4:E28 tar to má nyon he lyez zük el, a
mát rix fel töl té sét pe dig a G5:Z28 tar to má nyon vé gez zük el.

A mát rix fel töl té se a kö vet ke ző al go rit mus alap ján tör té nik. A vizs gá lat az zal
kez dő dik, hogy meg néz zük, az amp li tú dó ér té kek kö zül hány esik be le a [0; 0,2),
il let ve a fél ér tékér té kek kö zül a [0; 0,25) in ter val lum ba. Ez az ér ték ke rül a G5
cel lá ba. Egy olyan kép le tet kell lét re hoz ni, amely víz szin te sen és füg gő le ge sen is
má sol ha tó lesz an nak ér de ké ben, hogy az összes töb bi in ter val lum pá ron el tud-
 juk dön te ni, hány szám pár esik be le ezek be. A G5 cel la fel töl té sé hez két ÉS fel té -
tel nek kell egy szer re tel je sül nie. Az egyik kel azt biz to sít juk, hogy az egyik in ter -
val lu mon be lül le gye nek az amp li tú dó ér té kek, a má sik kal pe dig ugyanezt a
fél ér té kek re. A tömb kép le tek azon ban nem te szik le he tő vé a beágya zott ÉS()
függ vé nyek hasz ná la tát (lásd 3.F), ezért eze ket egy más ba ágya zott HA() függ vé -
nyek kel fog juk he lyet te sí te ni (99). Mind a négy fel té tel nek ele get te vő szám pá -
rok szá mát meg kap juk, ha egy SZUM() függ vénnyel össze szám lál juk az egye sek
szá mát, amit az utol só HA() függ vény IGAZ ágán he lye zünk el.

(99) G5: {=SZUM(
HA($A$2:$A$1487>=F$3;
HA($A$2:$A$1487<G$3;
HA($B$2:$B$1487>=$E4;
HA($B$2:$B$1487<$E5;1)))))}

A G5 cel lá ban lét re ho zott kép let má so lá sá hoz kü lö nös fi gyel met kell for dí -
tani a cel lák rög zí té sé re. Rög zí te ni kell az A és B osz lo po kat, hogy a víz szin tes
má so lás nál ne moz dul ja nak el. Rög zí te ni kell még az amp li tú dó in ter val lu mait
tar tal ma zó cel lák so rát (60. áb ra, 3. sor), hogy a füg gő le ges má so lás nál ne moz-
 dul ja nak el, va la mint a fél ér ték in ter val lu mait tar tal ma zó cel lák osz lo pát (60. áb -
ra E osz lop), hogy a víz szin tes má so lás nál ne moz dul ja nak el.

A mát rix fel töl té sét kö ve tően még a há rom di men ziós áb ra lét re ho zá sát kell
el vé gez ni. Ezt az Ol va só ra bíz zuk (58. áb ra).



9. AF RI KA

Az In for ma ti ka OKTV 2010, Má so dik for du ló, Excel felada tát old juk meg 
[16]–[18]. Az ere de ti szö veg nek [17] a be ve ze tő je az aláb biak ban ol vas ha tó, a rész-
 felada tok ezt kö ve tően ke rül nek is mer te tés re (9.A–9.L). Az itt kö zölt sor rend
nem min den hol kö ve ti az ere de tit, és he lyen ként ma guk a felada tok is el tér nek a
kiadot tól. En nek ma gya rá za ta, ahogy azt már ko ráb ban is lát tuk, hogy a ver seny
so rán egyes rész felada tok nem ke rül tek ér té ke lés re [18], ugyanak kor tu dunk
hoz zá al go rit must ad ni (lásd 2.A, 4.A, 4.C).

A feladat ere de ti szö ve ge
Az AFRIMPEX, egy fris sen lét re ho zott kül ke res ke del mi vál lal ko zás, most ala-
 kít ja ki kap cso la tait 12 af ri kai or szág cé gei vel. A cég két felsővezetője és hat kö-
 zép ve ze tő je mel lett 54 ügy in té zőt al kal maz a kül ke res ke del mi kap cso la tok ápo-
 lá sá ra; az ügy in té zők mindegyi ke sza ko so dott a 12 or szág va la me lyi ké re.

A kez de ti idő szak ban a kin ti kol lé gák kal ren ge teg egyez te té si feladat van,
ezért a kom mu ni ká ciót legin kább a te le fo nos kap cso lat ra épí tik. Egy-egy be szél -
ge tés idő tar ta ma nem ér he ti el az 1 órát; ha ez mégis meg tör tén ne, a köz pont au-
 to ma ti ku san bont. A te le fon költ ség min den be szél ge tés ese tén a kap cso lá si díj és
a min den meg kez dett perc után szá mí tott perc díj össze ge ként adó dik (mind ket -
tő függ a cé lor szág tól; eze ket az ADATOK.TXT [16] ál lo mány ban ta lá lod meg). Az
af ri kai part ne rek a kez de ti idő szak ban éj jel-nap pal fo gad ják a hí vást, de a hosszú
tá vú cél az, hogy a ma gyar kol lé gák tö re ked je nek az ot ta ni mun ka idő ben, he lyi
idő sze rint 9–17 óra kö zött hív ni a kül föl di part ne re ket. A he lyi idő ki szá mí tá sá -
hoz szin tén az ADATOK.TXT fájl ban [16] ta lálsz se gít sé get, Ma rok kó –1 óra pél dául
azt je len ti, hogy ami kor Bu da pes ten ép pen dél van, ak kor Ma rok kó ban még
csak dél előtt 11 óra.

Min den mun ka társ nak kü lön mel lék ál lo más áll ren del ke zé sé re, ezek kiosz -
tá sát (a cég „te le fon köny vét”) is az ADATOK.TXT tar tal maz za [16], és ugyanitt ta lá -
lod a cég el ső, 2009. jú nius 8-ával kez dő dő he té nek hí vás lis tá ját is, a kö vet ke ző
ada tok kal:

– a hí vó mel lék ál lo má sá nak szá ma,
– a hí vott or szág,
– a hí vás kez de te ma gyar idő sze rint,
– a hí vás vé ge ma gyar idő sze rint.
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9.A Ada tok kon ver tá lá sa szö veg fájl ból

Hozd lét re az AFRIMPEX mun ka fü ze tet, ben ne a HÍ VÁ SOK és a TE LE FON KÖNYV mun ka la -
pot! Az ADATOK.TXT szö veg fájl ada tai val töltsd fel a hí vá sok mun ka lap A–D (61. áb -
ra), va la mint a TE LE FON KÖNYV A–C osz lo pait a min tá nak meg fe le lően (62. áb ra)!

Az ADATOK.TXT [16] szö veg fájl egy uni ver zá lis, a táb lá za tok fel töl té sé hez szük-
 sé ges csak nem va la mennyi ada tot tar tal ma zó szö veg. A ko ráb bi felada tok kal el-
 len tét ben a fájl ésszerű meg nyi tá sa a kü lön bö ző szer ke ze tű adat hal ma zok egy
fáj lon be lü li el he lye zé se miatt nem jár ha tó út. Azt vi szont meg tud juk ten ni,
hogy a szö veg fájlt tör lé sek kel és se géd fáj lok men té sé vel több, egy sé ges szer ke ze -

61. áb ra. Az AFRIMPEX mun ka fü zet HÍ VÁ SOK mun ka lap já nak A–D osz lo pa

62. áb ra. Az AFRIMPEX mun ka fü zet TE LE FON KÖNYV mun ka lap já nak A–C osz lo pa
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tű szö ve ges ál lo mánnyá ala kít juk. Ezek a ki sebb ál lo má nyok már meg nyit ha tók
Excelben, és el vé gez he tők a szük sé ges kon ver ziós lé pé sek.

A HÍ VÁ SOK mun ka lap A–D osz lo pai nak fel töl té sé hez egy olyan szö veg fájlt ér-
 de mes elő ze te sen ké szí te ni az ADATOK.TXT [16] fájl ból, ami a hí vás lis ta előt ti és az
azt kö ve tő szö veg ré sze ket nem tar tal maz za. Az így men tett szö veg fájlt meg nyit -
va min den adat be ke rül a meg fe le lő osz lop ba. Egyet len teen dő ma radt, hogy a
dá tum- és idő for má tu mo kat a min tá nak meg fe le lően (61. áb ra) két-két ka rak te -
res re ál lít suk. A dá tum-i dő egyé ni szám for má tum ban an nak biz to sí tá sá ra, hogy
va la mennyi ön ál ló egy ség – füg get le nül az ér té kes je gyek szá má tól – két ka rak te -
res ként je len jen meg, a for má zó ka rak te rek meg dup lá zá sá ra van szük ség. Az év-
 szám meg je le ní té sé hez a min tá nak meg fe le lően négy ka rak tert hasz ná lunk. Így
az ’é’ for má zó ka rak ter négy szer je le nik meg a for má zó so ron be lül (63. áb ra). Az
egyé ni szám for má tu mok ilyen és ha son ló mó don tör té nő lét re ho zá sa, ke ze lé se
re me kül elő ké szít he ti a prog ra mo zá si nyel vek ből is mert for má zott kiíra tást.

A TE LE FON KÖNYV mun ka lap ada tait szin tén az ADATOK.TXT [16] fájl tar tal maz -
za. Az im por tá lást az ne he zí ti meg, hogy a te le fon könyv ada tai nem egy sé ge sek,
mi vel há rom kü lön bö ző szin tű dol go zót kü lön böz te tünk meg (ügy in té ző, kö-
 zép ve ze tő, felsővezető, lásd a feladat ere de ti szö ve gét és a 62. áb ra min tá ját).
A min tá nak meg fe le lően a felsővezető (62. áb ra, 26. sor) és az ügy in té ző (62.

63. áb ra. Egyé ni dá tum-i dő for má tum lét re ho zá sa an nak biz to sí tá sá ra, hogy min den ön ál ló
egy ség (ki vé ve az évet, ami négyka rak te res) kétka rak te res ként je len jen meg az ér té kes 
ka rak te rek szá má tól füg get le nül
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áb ra, 23–25. és 28–31. sor) szin ten csak a beosz tást kell a táb lá zat ban meg je le -
ní te ni, míg kö zép ve ze tői szin ten a dol go zó szak te rü le tét is (62. áb ra, 27. és 32.
sor). Felsővezető csak ket tő van, eze kért nem ér de mes kü lön szö veg fájlt lét re -
hoz ni. Egy sze rűbb ma nuá li san át má sol ni az ada to kat. A kö zép ve ze tők ese tén
mind a se géd-szö veg fájl lét re ho zá sa, majd an nak im por tá lá sa, mind a ma nuá-
 lis má so lás megold ha tó kö ze lí tő leg ugyanannyi idő alatt. Az ügy in té zők nagy
szá ma miatt azon ban min den kép pen ja val lott a se géd-szö veg fájl lét re ho zá sa
(ADA TOK_UGYINTEZOK.TXT), ami az ügy in té zők ne vén és te le fon szá mán kí vül
nem tar tal maz ada to kat. So kat egy sze rű sít a felada ton, hogy min den dol go zó nak
egy ve ze ték- és egy ke reszt ne ve van, és a ne vet a te le fon szám kö ve ti. Az adat fájl
im por tá lá sá nál el vá lasz tó ka rak ter ként megad hat juk a szó közt, így egy há rom -
osz lo pos táb lá za tot ka punk a há rom adat nak meg fe le lően. A ve ze ték- és ke reszt-
ne vek egyet len cel lá ba írá sá hoz al kal maz zuk az össze fű zést (100). Az így ka pott
ada to kat egy Irá nyí tott beil lesz tés / Ér té ket kap cso ló já nak vá lasz tá sá val át tud juk
má sol ni a TE LE FON KÖNYV mun ka lap ra, majd a név és a te le fon szám kö zé beil lesz -
tünk egy osz lo pot a beosz tás nak, ame lyet az ’ügy in té ző’ szó val töl tünk fel.

(100) =A1&" "&B1

Az ügy in té zők lis tá já hoz hoz zá má sol juk a kö zép ve ze tők lis tá ját. En nek az el-
 ké szí té sé hez az ele gán sabb és biz ton sá go sabb megol dást, a se géd-szö veg fájl lét-
 re ho zá sát és im por tá lá sát is mer tet jük. A ne vek össze fű zé se ugyanúgy tör té nik,
mint az ügy in té zők nél, míg a beosz tás nál a dol go zó szak te rü le té hez hoz zá kell
fűz ni a be ve ze tő ka rak ter so ro za tot (101). A má so lást eb ben az eset ben is Irá nyí -
tott beil lesz tés sel kell vé gez ni.

(101) ="Kö zép ve ze tő - "&G1

A TE LE FON KÖNYV mun ka lap fel töl té se a felsővezetők át má so lá sá val lesz tel jes.
Az ada tok im por tá lá sa után a fej léc el ké szí té se és a név sze rin ti sor ba ren de zés
ma radt hát ra.

9.B Se géd táb la fel töl té se

Az ADATOK.TXT [16] szö veg fájl ada tai val töltsd fel a hí vá sok mun ka lap se géd táb lá ját
(P–T osz lo pok) a min tá nak meg fe le lően (64. áb ra)!

A se géd táb la ada tai nak im por tá lá sá hoz két se géd-szö veg fájl lét re ho zá sa ja val lott
(ADA TOK_IDOELTOLODAS.TXT és ADA TOK_DIJAK.TXT). Mind két fájl im por tá lá sá nál ér-
 de mes szó közt hasz nál ni el vá lasz tó ka rak ter ként, majd a fö lös le ges osz lo po kat a
táb lá zat ke ze lő ben tö röl ni. A szö veg fáj lok lét re ho zá sá nál célszerű to váb bá a Bur-
kina Faso név ben sze rep lő szó közt át me ne ti leg ki tö röl ni, hogy egy sé ge sen le hes -
sen az or szá go kat im por tál ni. A szó köz ké sőbb, az Excel táb lá ban pó tol ha tó.
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Az ADA TOK_IDOELTOLODAS.TXT fájl Excelben tör té nő meg nyi tá sa előtt a nyi tó és
zá ró zá ró je le ket ér de mes már a szö veg ke ze lő prog ram ban tö röl ni, vagyis le cse -
rél ni sem mi re (lásd 2.A). Ez zel a megol dás sal fö lös le ges sé vá lik az im por tá lás
so rán ke let ke zett ’óra’ osz lop, amit a ké sőb biek ben egyé ni szám for má tum meg-
adá sá val fo gunk meg je le ní te ni (64. áb ra, Idő el to ló dás, Q osz lop). Az or szág ma-
 gyar ne vét, an gol ne vét és az idő el to ló dást kell át má sol ni a HÍ VÁ SOK mun ka lap ra.
Ha son lóan já runk el az ADA TOK_DIJAK.TXT fájl im por tá lá sa kor is. A szük sé ges két
osz lo pot a kap cso lá si díj jal és a perc díj jal át má sol juk a HÍ VÁ SOK mun ka lap ra. (Ne
fe led kez zünk meg visszaír ni a szó közt Burkina Faso ne vé be!) Ezt kö ve tően a
szám for má tu mok beál lí tá sát kell még el vé gez ni a Q–S osz lo po kon (64. áb ra).

9.C Ma gyar weblap kon ver tá lá sa

A HÍ VÁ SOK mun ka lap kiegé szí té sé hez szük sé günk lesz a MAGYARWIKI.HTM ol dal ról
né hány adat ra (65. ábra).
Hozd lét re a min ta sze rint az AFRIMPEX mun ka fü zet ben a MA GYAR_WIKI mun ka la -
pot!
Csak az ’Or szág (ma gyar név)’, a ’Te rü let (km2)’ és a ’GDP/PPP (USD/fő) 2005’
me zők re van szük ség (66. áb ra).
Ele gen dő az el ső blokk el ké szí té se (53 ál lam), mert ez a szá munk ra szük sé ges or-
 szá gok ada tait mind tar tal maz za.

64. áb ra. Az AFRIMPEX mun ka fü zet se géd táb lá ja, amely tar tal maz za az or szág ma gyar és 
an gol ne vét (P és T osz lo pok), az idő el to ló dást (Q osz lop), a kap cso lá si dí jat és a perc dí jat 
(R és S osz lo pok)
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A 2. és a 7. fe je ze tek hez ha son lóan egy weblap egyes rész le teit sze ret nénk fel-
 dol goz ni Excelben. Az ott kö zölt megol dá sok is me re té ben (2.A és 7.A) itt is több
le he tő ség kö zül vá laszt ha tunk. En nek a lap nak (65. áb ra) a sa já tos sá ga, hogy egy
szövegszerkesztés-technikailag jól meg szer kesz tett do ku men tum [3], ám szá mos
olyan ada tot tar tal maz, amely re a feladat megol dá sá hoz nincs szük sé günk (zász -
lók, fő vá ros, leg na gyobb vá ros, lin kek, né pes ség re vo nat ko zó ada tok).

1. megol dás: meg nyi tás Excelben

A kon ver ziós lé pé sek so ro za tát a fö lös le ges so rok és osz lo pok tör lé sé vel ér de mes
kez de ni. Al gé ria so rá tól fel fe lé és a Zöld-foki Köz tár sa ság so rá tól le fe lé min den
sort kitörlünk. Az osz lo pok kö zül az or szág ne vét, te rü le tét és GDP-jét kell meg-
 tar ta nunk. Ezt kö ve tően ér de mes szö veg fájl ként men te nünk, hogy min den szá-
 munk ra fö lös le ges in for má ció egyet len lé pés ben el tűn jön a lap ról. A szö veg fájl

65. áb ra. Az ere de ti MAGYARWIKI.HTM ol dal átala kí tan dó táb lá za ta. A vég le ges táb lá zat az ere de ti
táb lá zat el ső osz lo pá ban sze rep lő ne ve ket, a má so dik osz lo pá ban sze rep lő te rü le tet, va la mint
az ötö dik osz lo pá ban sze rep lő GDP-a da to kat fog ja tar tal maz ni

66. áb ra. A MAGYARWIKI.HTM ol dal táb lá za tá ból kiala kí tott MA GYAR_WIKI mun ka lap
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lét re ho zá sa kor ar ra kell fi gyel ni, hogy a fájl tí pu sá nak meg vá lasz tá sá nál Unicode-
os szö ve get vá lasszunk, hogy meg tud juk tar ta ni azo kat az éke ze tes ka rak te re ket
is, ame lyek nin cse nek ben ne a Kö zép- eu ró pai (Win dows) ka rak ter kész let ben.

Az új ra meg nyi tott táb lá zat na gyon biz ta tó. Két al ka lom mal lesz szük sé günk
mó do sí tá sok ra. Az ere de ti weblap ’Fő vá ros / leg na gyobb vá ros’ osz lo pá ban
azok nál az or szá gok nál, ahol a fő vá ros nem a leg na gyobb vá ros, a cel la két vá ros -
ne vet tar tal maz. En nek kö vet kez té ben a táb lá zat ba üres so rok ke rül nek. Eze ket
tö röl ni kell. A tör lést el vé gez het jük ma nuá li san, de hasz nál hat juk a 7.A rész fela-
dat ban be mu ta tott mak rót is. A má sik prob lé ma, hogy a GDP-a da tok mel lett zá-
 ró jel ben ese ten ként meg je le nik egy év szám. A zá ró je les ki fe je zés meg je le né se a
GDP-szám ada tok mel lett azt ered mé nyez te, hogy a GDP-ér té kek el vesz tet ték
ere de ti je len té sü ket, és ka rak ter so ro zat ré sze ként sze re pel nek a cel lá ban. Min-
 den kép pen in do kolt te hát a zá ró je les év szá mok el tá vo lí tá sa, amely nagy ban 
ha son lít a 2.A rész feladat 1. megol dá sá hoz. Egyet len el té rés van a két megol dás
kö zött: a 2.A rész feladat ban ka rak ter so ro zat fö lös le ges ka rak te rei től kel lett meg-
 sza ba dul ni. Eb ben az eset ben a vég ered mény egy szám lesz. A fel hasz nált függ-
 vé nyek te hát megegyez nek a 2.A rész feladat ban hasz nált függ vé nyek kel: SZÖ-
VEG.KERES(), BAL(), HI BÁS(), HA(). A szö veg ke ze lő függ vé nyek azon ban ér ték ként
szö ve get ad nak vissza, amit vissza kell ala kí ta nunk szám má. Prog ra mo zás ban
gya ko ri megol dás a tí pus kon ver zió hasz ná la ta. Itt is meg kell ta lál ni azt a mó dot,
függ vényt, amely el vég zi a ka rak ter so ro zat szám má ala kí tá sát [ÉR TÉK() függ vény,
lásd 7.A, (88)]. A rész le tek is mer te té se nél kül a (102) kép let ad ja a kon ver ziós
feladat megol dá sát.

(102) =ÉR TÉK(HA(HI BÁS(SZÖVEG.KERES("(";D2)); 
D2;BAL(D2;SZÖVEG.KERES("(";D2)-1)))

Az így ka pott ér té kek be má sol ha tóak az AFRIMPEX mun ka fü zet MA GYAR_WIKI

mun ka lap já ra.

2. megol dás: meg nyi tás Wordben

Ha Wordben nyit juk meg a weblapot, ak kor az el ső teen dő az, hogy a tel jes, 
szá munk ra ér de kes táb lá za tot át má sol juk egy üres do ku men tum ba. Az új do ku -
men tum már csak az or szá gok jel lem ző ada tait fel so ra koz ta tó táb lá za tot tar tal -
maz za, de még min dig fö lös le ges ada tok kal ter hel ve. Ah hoz, hogy csak a szá-
 munk ra ér té kes ada tok ma rad ja nak vissza, ki tö röl jük a táb lá zat el ső két so rát és
a fö lös le ges osz lo pait. A szö veg fájl lét re ho zá sa előtt a táb lá za tot ér de mes átala kí -
ta ni szö veg gé, amely ben el vá lasz tó ka rak ter ként hasz nál ha tunk ta bu lá tort. Az
így ke let ke zett do ku men tu mot szö veg fájl ként ment jük. A men tés nél itt is vi-
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 gyáz ni kell, hogy Unicode for má tum ban ment sünk az éke ze tes ka rak te rek meg-
 tar tá sa miatt (67. ábra).

A két megol dást össze ha son lít va azt ta pasz tal juk, hogy idő ben nin csen el té -
rés. A Word elő nye az Excellel szem ben az volt, hogy nem kel lett kü lön gon dos -
kod nunk az üres so rok ról azok nál az or szá gok nál, ahol a fő vá ros nem a leg na -
gyobb vá ros. Hát rá nya vi szont, hogy a szö veg fájl lét re ho zá sa előtt meg kell
ol da ni a táb lá zat szö veg gé ala kí tá sát egy szó köz től el té rő ka rak ter mint el vá lasz -
tó ka rak ter meg vá lasz tá sá val.

9.D An gol weblap kon ver tá lá sa

Az egyes or szá gok la kos sá gát a fris sebb, 2009-es ada to kat tar tal ma zó angol nyelvű
ANGOLWIKI.HTM ol dal ról ke res sük ki. Hozd lét re az AN GOL_WIKI mun ka la pot! Össze-
 sen 61 ál lam lesz, és ezek nél is csak az ’Or szág (an gol név)’ és a ’Né pes ség (fő) 2009’
me zők re van szük ség (68. áb ra).

An nak el le né re, hogy az ANGOLWIKI egy jól meg szer kesz tett weblap [3], ne he zen
kon ver tál ha tó (67. áb ra). Egyik nagy hát rá nya, hogy a lap nyel ve an gol, az ada to -
kat vi szont ma gyar Excelben kell meg je le ní te ni, il let ve szá mos olyan ada tot és
for má zást tar tal maz, amely re nem lesz szük sé günk az Excel táb lá ban. Mindezt
fi gye lem be vé ve a kon ver zió el vég zé sé re ez eset ben is legalább két le he tő sé günk
van. Excelben és Wordben is átala kít hat juk úgy a weblapot, hogy csak a szük sé -
ges két osz lo pot tart juk meg a szá munk ra re le váns ada tok kal.

67. áb ra. Az ere de ti ANGOLWIKI.HTM ol dal táb lá za tá nak egy rész le te. Az or szá gok ne ve mel lett 
az egyet len meg tar tan dó adat a né pes ség (Population). A táb lá za tot össze ha son lít va a 
MAGYARWIKI.HTM táb lá za tá val lát hat juk, hogy az an gol lap több szá munk ra fe les le ges ada tot 
tar tal maz, mint a ma gyar
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A fö lös le ges so rok és osz lo pok tör lé se után el ment het jük a szö veg fájlt,
amely nek meg nyi tá sa után lát hat juk, hogy ma radt még bő ven adat, ami től meg
kell sza ba dul ni. Szem ben a ma gyar weblappal az an gol nem név sor ba ren dez ve
tar tal maz za az or szá gok ne vét, ha nem ég tá jak sze rin ti be so ro lás ban (67. áb ra).
Csak ezen cso por to kon be lül van nak az or szá gok név sor ba ren dez ve. Ez nem
len ne je len tős el té rés, de az ég tá jak sze rin ti össze sí tő so ro kat nem tart hat juk
meg. Eze ket is ki kell tö röl ni. Össze sen 61 or szág ma rad hat a lis tá ban.

A fö lös le ges so rok tör lé sét kö ve ti a cel lá kon be lü li fö lös le ges ada tok tör lé se.
Ah hoz, hogy al go rit must tud junk ad ni a tör lés hez, elő ször a tör len dő szö ve gek -
ben va la mi sza bály sze rű sé get kell ke res nünk. Az or szá gok ne vét tar tal ma zó cel-
 lák ban a ne vet kö vet he ti egy szö veg ke rek zá ró jel ben, majd ezt is kö vet he ti egy
szö veg szög le tes zá ró jel ben. A né pes ség osz lop ban még bo nyo lul tabb a hely zet.
Egy részt az ere de ti ez res el vá lasz tó vessző ka rak te rek nor mál vessző ként je len -
nek meg, ez zel szö veg gé kon ver tál va a szá mot. Más részt min den szá mot kö vet
egy újabb szám, ami vagy szög le tes, vagy ke rek zá ró jel ben sze re pel. Eze ket a zá-
 ró je le ket is ki kell tö röl ni, mert ha son lóan a vessző höz, ezek is ka rak ter so ro zat tá
ala kít ják a szá mo kat.

A vesszők tör lé se a legegy sze rűb ben és leg gyor sab ban a Cse re pa ranccsal vé-
 gez he tő el, ahol min den vesszőt a sem mi re cse ré lünk. Amennyi ben Excel függ-
 vé nyek kel sze ret nénk a cse rét el vé gez ni, ak kor a HE LYET TE() függ vényt ér de mes
hasz nál ni (2.A). A függ vény az összes vesszőt le cse ré li az üres sztring re, és visz-
szaad egy ka rak ter so ro za tot (103), amit szük ség ese tén az ÉR TÉK() függ vénnyel
szám má tu dunk kon ver tál ni [lásd 7.A (88) és 9.C (102)].

(103) =HE LYET TE(B2;",";"")

68. áb ra. Az AFRIMPEX mun ka fü zet AN GOL_WIKI mun ka lap ja, amely az or szág an gol ne vét 
(A osz lop) és a né pes sé gét (B osz lop) tar tal maz za
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A zá ró je lek egy sé ge sí té se nagy ban meg könnyít he ti a felada tot. A két fé le zá ró jel
ke ze lé se rend kí vül ér de kes al go rit mus, ezért mind két megol dást be mu tat juk.

1. megol dás: egy sé ges zá ró je lek kel

Mi vel a BAL() függ vényt fog juk hasz nál ni a ne vek le tisz tá zá sá ra, ezért az el ső zá-
 ró jel he lyét kell meg ta lál ni a SZÖVEG.KERES() függ vénnyel. Eb ből adó dik, hogy
nem szük sé ges az összes zá ró jel egy sé ge sí té se. Ele gen dő a nyi tó zá ró je le ket egy-
 for má ra cse rél ni. A zá ró je lek el he lyez ke dé sé re is fi gyel nünk kell. Míg a szög le tes
zá ró jel ben lé vő szö ve gek (a zá ró jel lel együtt) szó köz nél kül kö ve tik az előt tük ál -
ló ka rak ter so ro za tot, ad dig a ke rek zá ró jel és az azt megelő ző ka rak ter so ro zat
kö zött szó köz sze re pel.

A zá ró je lek egy sé ge sí té sé re te hát két cse rét kell el vé gez nünk.

Nyi tó ke rek zá ró jel cse ré je nyi tó szög le tes zá ró jel re
Ke re sett szö veg: (
Cse re er re: [

Szó köz – nyi tó szög le tes zá ró jel kom bi ná ció cse ré je nyi tó szög le tes zá ró jel re
Ke re sett szö veg: szó köz[
Cse re er re: [
Meg jegy zés: Ezek a cse rék is el vé gez he tők a HE LYET TE() függ vénnyel.

A vá ro sok ne vé nek le tisz tá zá sa a már is mert SZÖVEG.KERES(), BAL(), HI BÁS() és
HA() függ vé nyek egy más ba ágya zá sá val és ter mé sze te sen meg fe le lő pa ra mé te re -
zé sé vel ér he tő el. A SZÖVEG.KERES() függ vénnyel meg ke res sük a szög le tes zá ró jel
he lyét. Ha nincs a ka rak ter so ro zat ban szög le tes zá ró jel [ezt a HI BÁS() és a HA()
függ vénnyel el lenőriz zük], ak kor az ere de ti szö ve get ad juk vissza. Ha van ilyen
zá ró jel, a függ vény visszaad ja a zá ró jel he lyét. Ek kor a BAL() függ vénnyel eggyel
ke ve sebb ka rak tert vá gunk le, mint amely po zí ción a szög le tes zá ró jel ta lál ha tó
(104).

(104) =HA(HI BÁS(SZÖVEG.KERES("[";A1));A1;BAL(A1;SZÖVEG.KERES("["; A1)-1))

A né pes ség szám ként tör té nő kiíra tá sá ra az el já rás ha son ló az elő ző höz,
mint ami kor a ne ve ket írat tuk ki. En nél az adat nál azon ban nem sza bad el fe lej -
te ni, hogy a vég ered mény egy szám, te hát a ka rak ter so ro za tot szám má kell ala-
 kí ta ni (105). Az ér té kek előál lí tá sát kö ve tően lét re kell hoz ni a táb lá zat fej lé cét
(68. áb ra).

(105) =ÉR TÉK(HA(HI BÁS(SZÖVEG.KERES("["; B1)); 
B1;BAL(B1;SZÖVEG.KERES("[";B1)-1)))
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2. megol dás: ere de ti zá ró je lek kel

Ab ban az eset ben, ha kü lönb sé get te szünk a két zá ró jel tí pus kö zött, ak kor va la -
mennyi fel té telt úgy kell megír ni, hogy vizs gál ja a szög le tes és a ke rek zá ró je let
is. Lé nye gi el té rés nincs az elő ző megol dás hoz ké pest. Ami vel töb bet tud nak a
kö vet ke ző (106), (107) függ vé nyek az, hogy bár mi lyen két ke re sen dő szö ve get le
tud nak ke zel ni. Olyan ese tek ben is, ami kor a Cse re pa rancs nem al kal maz ha tó.

(106) =HA(ÉS(HI BÁS(SZÖVEG.KERES("[";A1));HI BÁS(SZÖVEG.KERES("(";A1)));A1;
HA(HI BÁS(SZÖVEG.KERES("("; A1));BAL(A1;SZÖVEG.KERES("["; A1)-1);
BAL(A1; SZÖVEG.KERES(„(„; A1)-1)))

(107) =ÉR TÉK(HA(ÉS(HI BÁS(SZÖVEG.KERES("[";B1));HI BÁS(SZÖVEG.KERES("(";B1)));B1;
HA(HI BÁS(SZÖVEG.KERES("[";B1)); BAL(B1;SZÖVEG.KERES("(";B1)-1);
BAL(B1; SZÖVEG.KERES("[";B1)-1))))

Most ér kez tünk a kon ver ziós felada tok vé gé hez. A kö vet ke zők ben (9.E–9.L)
eze ket az ada to kat fel hasz nál va fo gunk szá mí tá so kat vé gez ni.

9.E Ügy in té ző-or szág köl csö nös hoz zá ren de lés

A TE LE FON KÖNYV mun ka lap D2 cel lá já ba írj olyan kép le tet, ame lyet D63-ig má sol va
min den ügy in té ző ese tén megad ja az ügy in té ző höz tar to zó or szág ne vét, a ve ze tők
ese tén pe dig a cel lát üre sen hagy ja (69. áb ra)!

A HÍ VÁ SOK mun ka lap A osz lo pa tar tal maz za a mel lé ket, amely ről a hí vást kez-
 de mé nyez ték, B osz lo pa pe dig a hí vott or szá got (70. áb ra). A TE LE FON KÖNYV mun-
 ka lap C osz lo pá ban (62. áb ra) ta lál ha tó mel lé kek (HÍ VÁ SOK mun ka lap A2:B1119
tar to mány, 61. ábra), mint be me nő pa ra mé te rek alap ján meg tud juk ha tá roz ni

69. áb ra. Az AFRIMPEX mun ka fü zet TE LE FON KÖNYV mun ka lap já nak im por tált (A–C) és szá mí tott 
osz lo pai (D–G)
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az ügy in té ző höz ren delt or szág ne vét. A feladat megold ha tó FKERES() függ vény-
nyel (108), vagy az egy más ba ágya zott IN DEX() és HOL.VAN() függ vé nyek kel (109).

Az FKERES() függ vény hasz ná la ta a rö vi debb megol dás, de fi gyel ni kell a függ-
 vény pa ra mé te re zé sé re. Mi vel a ke re sé si és ta lá la ti táb la el ső osz lo pá nak ele mei
nin cse nek nö vek vő sor rend be ren dez ve, ezért a függ vény he lyes mű kö dé sé hez
csak pon tos egye zést en ged he tünk meg. A pon tos egye zést úgy tud juk biz to sí ta -
ni, hogy az FKERES() függ vény ne gye dik – 'Tar to mány ban ke res' – pa ra mé te rét
HA MIS ér ték re ál lít juk [(108), lásd 7.B]. Ezt az FKERES() függ vényt kell el he lyez ni a
HA() függ vé nyen be lül, ami azt vizs gál ja, hogy a dol go zó beosz tá sa sze rint ügy in -
té ző vagy sem, mi vel csak ügy in té zők ese tén kell az or szág ne vét meg je le ní te ni.
Min den más eset ben, te hát kö zép- és felsővezetők ese tén, üre sen kell hagy ni a
cel lát.

(108) D2: =HA(B2="ügy in té ző";FKERES(C2;hí vá sok!A$2:B$1119;2;HA MIS);"")

Ha az IN DEX(), HOL.VAN() össze tett függ vényt hasz nál juk, ak kor a HOL.VAN()
függ vény nél is be kell ál lí ta nunk, hogy nincs ren de zés a ke re sé si osz lop ban. Ezt 
a függ vény har ma dik pa ra mé te ré ben – Egye zés tí pu sa – egy 0 ér ték kel te het jük
meg (109). Ez a megol dás va la mi vel hosszabb, mint az elő ző (108), de sza ba dab -
ban le het hasz nál ni, mint az FKERES() függ vényt, mi vel nincs meg kö tés a ke re sé si
és a ta lá la ti osz lo pok vi szony la gos hely ze té re (lásd 7.B). A (108) kép let hez ha-
 son lóan az IN DEX() függ vényt is egy HA() függ vé nyen be lül kell el he lyez ni.

(109) D2: =HA(B2="ügy in té ző";
IN DEX(hí vá sok!B$2:B$1119;HOL.VAN(C2;hí vá sok!A$2:A$1119;0));"")

9.F Hí vá sok hossza

A HÍ VÁ SOK mun ka lap E osz lo pát töltsd ki (egyet len) olyan kép let tel, amely min den
hí vás ra megad ja an nak idő tar ta mát „óra: perc: má sod perc” for má tum ban, a per-
 cet és a má sod per cet két-két jegy re (pl. 0:03:05, az óra ér té ke a fel té te lek ér tel mé -
ben szük ség kép pen 0) (70. áb ra)!
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Az idő tar tam meg ha tá ro zá sa egy egy sze rű ki vo nás. A hí vás vé ge dá tum-i dő
ér ték ből ki von juk a hí vás kez de te dá tum-i dő ér té ket (110).

(110) E2: =D2-C2

9.G Dol go zó beosz tá sa

A HÍ VÁ SOK mun ka lap F osz lo pát töltsd ki (egyet len) olyan kép let tel, amely min den
hí vás ra megad ja a mun ka társ ne vét és beosz tá sát, kö zép ve ze tők ese tén a szak te rü -
le tet is, pl. „Mes ter Zsu zsa kö zép ve ze tő – Elő ké szí tés” vagy „Pap Zsó fia ügy in té ző”
for má ban! Megol dá sod ér té ke sebb, ha nem hasz nálsz se géd cel lá kat (70. áb ra).

A feladat megol dá sá hoz szük sé günk lesz a TE LE FON KÖNYV mun ka lap két ada tá ra,
a dol go zó ne vé re és beosz tá sá ra. Mi vel a dol go zó ne ve és mel lé ke kö zött 1:1 kap-
 cso lat van, ezért a mel lék is me re té ben és a (109) kép let ben megadott megol dás
két sze ri al kal ma zá sá val meg tud juk ad ni mind két kért ada tot (111). Ah hoz,
hogy a két ér ték egy cel lá ban je len jen meg, a ka pott ka rak ter so ro za to kat össze
kell fűz ni (lásd 6.C).

(111) F2: =IN DEX(te le fon könyv!A$2:A$63;HOL.VAN(A2;te le fon könyv!C$2:$C63;0))
&" "&
IN DEX(te le fon könyv!B$2: B$63;HOL.VAN(A2;te le fon könyv!C$2:C$63;0))

Az össze tett függ vény el ső tag ja a ne vet ad ja vissza az IN DEX() függ vény be
ágya zott HOL.VAN() függ vénnyel, ezt kö ve ti a kiegé szí tő szó köz hoz zá fű zé se, vé-
 ge ze tül az újabb IN DEX() függ vény be ágya zott HOL.VAN() függ vény, amely vissza-
ad ja a dol go zó beosz tá sát. A két IN DEX() függ vény csak annyi ban tér el egy más -
tól, hogy a vissza té ré si ér té ket más osz lop ból ve szik.

70. áb ra. Az AFRIMPEX mun ka fü zet HÍ VÁ SOK mun ka lap im por tált (A–D) és szá molt osz lo pai (E–G)
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9.H Hí vás dí ja

A HÍ VÁ SOK mun ka lap G osz lo pá ba írj (egyet len) olyan kép le tet, amely a kap cso lá si
díj, a perc díj és a meg kez dett per cek szá ma alap ján min den hí vás ra megad ja a hí -
vás költ sé gét! Megol dá sod ér té ke sebb, ha nem hasz nálsz se géd cel lá kat (70. ábra).

A hí vás költ sé gét a kap cso lá si díj és a perc díj (64. és 71. áb ra) alap ján tud juk
ki szá mol ni úgy, hogy min den meg kez dett per cet meg szor zunk a perc díj jal, és
eh hez hoz záad juk a kap cso lá si dí jat. An nak el dön té sé re, hogy cson ka perc ről
van-e szó vagy sem, az idő tar tam má sod per cét kell vizs gál nunk. Ha a má sod -
perc ér té ke nul la, ak kor egész perc cel szá mo lunk. Ha a má sod perc ér té ke na-
 gyobb, mint nul la, ak kor ez meg kez dett perc nek szá mít, és a per cet meg kell nö-
 vel ni eggyel a szor zás előtt. A mű ve le ti sor ren det a kép let ben a meg fe le lő
zá ró je le zés sel je löl het jük ki (112). Már csak egyet len ap ró ság ma radt: a ki vá lasz -
tott or szág hoz megad ni a hoz zá tar to zó perc dí jat és kap cso lá si dí jat. Mind két
ada tot a HÍ VÁ SOK mun ka lap tar tal maz za, az R és az S osz lo pok ban (71. áb ra).

A dí jak meg ha tá ro zá sá hoz hasz nál ha tó a rö vi debb FKERES() függ vény, mi vel a
ke re sé si osz lop (or szág ne ve) a ta lá la ti osz lo pok tól bal ra he lyez ke dik el (kap cso -
lá si díj a se géd táb la 3. osz lo pa, perc díj a se géd táb la 4. osz lo pa, 71. áb ra). A perc
és má sod perc meg ha tá ro zá sá ra a PERC() és MPERC() függ vé nye ket hasz nál juk.

71. áb ra. Az AFRIMPEX mun ka fü zet HÍ VÁ SOK mun ka lap já nak ki bő ví tett se géd táb lá ja, amely az 
ere de ti ada to kon túl tar tal maz za az Ügy in té zők szá ma osz lo pot (U, kép let tel szá mol ha tó, lásd
9.K rész feladat), a MA GYAR_WIKI (9.C) és AN GOL_WIKI (9.D) mun ka la pok ról függ vénnyel kiol va sott
te rü let re (V osz lop), GDP-re (X osz lop), va la mint né pes ség re (W osz lop) vo nat ko zó ada to kat is
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(112) G2: =FKERES(B2;P$2:S$13;3)+
FKERES(B2;P$2:S$13;4)*HA(MPERC(E2)=0;PERC(E2);PERC(E2)+1)

9.I Hí vá sok szá ma

A TE LE FON KÖNYV mun ka lap E osz lo pát töltsd ki (egyet len) olyan kép let tel, amely
min den dol go zó hoz megad ja az ál ta la bo nyo lí tott összes hí vás szá mát!

A feladat megold ha tó egy DARABTELI() függ vénnyel (113), vagy az ál ta lá no sabb
megol dás sal, egy SZUM() függ vény be ágya zott HA() függ vénnyel (114). Ezen
utób bi kép let el fo ga dá sa kor azon ban fi gyel ni kell ar ra, hogy ez egy tömb kép let,
így nem a szo ká sos Enterrel zár juk, ha nem a Ctrl+Shift+Enter bil len tyű kom bi -
ná ció val (lásd 2.H).

(113) E2: =DARABTELI(hí vá sok!A$2:A$1119;C2)
(114) E2: {=SZUM(HA(C2=hí vá sok!A$2:A$1119;1))}

9.J Hí vá sok idő tar ta ma

A TE LE FON KÖNYV mun ka lap F osz lo pát töltsd ki (egyet len) olyan kép let tel, amely
min den dol go zó hoz megad ja az ál ta la bo nyo lí tott összes hí vás együt tes idő tar ta -
mát, il let ve a G osz lop ban az összes hí vás együt tes költ sé gét (69. ábra)!

En nek a feladat nak is két megol dá sát kö zöl jük. Az egyik le het sé ges megol dás a
SZUMHA() függ vény al kal ma zá sa (115), (116) és meg fe le lő pa ra mé te re zé se. A má -
sik megol dás is mé tel ten a SZUM() függ vény be ágya zott HA() függ vény (117),
(118). En nek a megol dás nak az elő nye, hogy nem szük sé ges hoz zá új függ vény
is me re te, rend kí vül egy sze rű a függ vé nyek pa ra mé te re zé se, il let ve több ha son ló
tí pu sú feladat megol dá sá nál al kal maz ha tó.

(115) F2: =SZUMHA(hí vá sok!A$2:A$1119;C2;hí vá sok!E$2:E$1119)
(116) G2: =SZUMHA(hí vá sok!A$2:A$1119;C2;hí vá sok!G$2:G$1119)
(117) F2: {=SZUM(HA(C2=hí vá sok!A$2:A$1119;hí vá sok!E$2:E$1119))}
(118) G2: {=SZUM(HA(C2=hí vá sok!A$2:A$1119;hí vá sok!G$2:G$1119))}
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9.K Or szá gok ada tai nak fel töl té se

A HÍ VÁ SOK mun ka lap V, W és X osz lo pait töltsd ki osz lo pon ként egy-egy má sol ha tó
kép let se gít sé gé vel, hogy V2:X13-ban rend re a ’Te rü let (km2)’, a ’Né pes ség (fő)
2009’ és a ’GDP/PPP (USD/fő) 2005’ ér té ke ket je le ní tik meg az elő zőek ben lét re -
ho zott MA GYAR_WIKI és AN GOL_WIKI mun ka lap ról (71. áb ra)!

Az ügy in té zők szá ma, ha son lóan a (113) és (114) kép le tek hez, megad ha tó 
DARABTELI() függ vénnyel (119) és egy más ba ágya zott SZUM() és HA() függ vé nyek -
ből összeál lí tott tömb kép let tel (120).

(119) U2: =DARABTELI(te le fon könyv!D2:D63; P2)
(120) U2: {=SZUM(HA(P2=te le fon könyv!D$2:D$63;1))}

A te rü let (121), a né pes ség (122) és a GDP (123) meg ha tá ro zá sá hoz a már
be mu ta tott FKERES() függ vény a leg gyor sabb megol dás, de – ahogy ko ráb ban is
lát tuk – az egy más ba ágya zott IN DEX(), HOL.VAN() függ vény is hasz nál ha tó (7.B,
9.E). A ke re sé si ér ték az or szág ne ve (ma gyar vagy an gol a ke re sett ér ték től füg-
 gően), a ke re sé si és ta lá la ti táb la el ső osz lo pa az or szá gok lis tá ja, a to váb bi osz lo -
pai a ta lá la ti ér té kek osz lo pai. A függ vény ki ke re si, hogy az or szág a táb la hánya-
dik so rá ban van, majd ugyanen nek a sor nak a ta lá la ti osz lo pá ból kiol vas sa és
visszaad ja a meg fe le lő ér té ket.

(121) V2: =FKERES(P2;ma gyar_wiki!A$2:C$54;2;HA MIS)
(122) W2: =FKERES(T2;an gol_wiki!A$2:B$62;2;HA MIS)
(123) X2: =FKERES(P2;ma gyar_wiki!A$2:C$54;3;HA MIS)

9.L Fel té te les for má zás a be szél ge tés ide jé nek függ vé nyé ben

A HÍ VÁ SOK mun ka lap ér té kei ből vagy a hí vás lis tá ból azon nal lát ha tó, hogy a cég
mun ka tár sai az el ső hé ten sok kal in kább tö rőd tek a sa ját ké nyel mük kel, mint az af-
 ri kai part ne rek ké ré sé vel: legin kább az itt ho ni mun ka idő höz iga zí tot ták a hí vá sok
idő pont ját. Mi vel ez hosszú tá von nem mű kö dik, irá nyítsd rá er re a dol go zók fi-
 gyel mét az zal, hogy az A–G osz lo pok ban ta lál ha tó ada to kat so ron ként ki szí ne zed, a
kö vet ke ző mó don (72. áb ra):
– ha egy be szél ge tés az af ri kai he lyi idő sze rint még 9 óra előtt kez dő dött, de pont-

 ban 9-kor vagy az után ért vé get, ak kor an nak min den ada ta dőlt, zöld ka rak te -
rek kel je len jen meg,

– ha egy be szél ge tés az af ri kai he lyi idő sze rint még pont ban 17 óra kor vagy az
előtt kez dő dött, de 17 óra után ért vé get, ak kor an nak min den ada ta dőlt, kék
ka rak te rek kel je len jen meg,
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– ha egy be szél ge tés az af ri kai he lyi idő sze rint tel jes egé szé ben a 9:00:00–17:00:00
(zárt) idő tar to má nyon kí vül esik, ak kor an nak min den ada ta fél kö vér, pi ros ka-
 rak te rek kel je len jen meg,

– vé ge ze tül: ha egy be szél ge tés az af ri kai he lyi idő sze rint tel jes egé szé ben a
9:00:00–17:00:00 (zárt) idő tar to má nyon be lül van, ak kor an nak ma rad jon meg
az ere de ti (au to ma ti kus) szí ne zé se!

Össze tett fel té te les for má zá sok kal már a ko ráb bi felada tok ban is ta lál koz tunk
(2.D, 3.C, 4.A és 4.D). A felada tok megol dá sá nál is mer te tett mód sze rek en nél a
feladat nál is al kal maz ha tók. A kép le tek ki pró bá lá sá ra most is ér de mes se géd cel -
lá kat hasz nál ni, mi vel így lé nye ge sen könnyebb a hi ba ke re sés. Eze ket a se géd cel -
lá kat a ké sőb biek ben ki le het tö röl ni (73. áb ra, K–O osz lo pok).

A ’leg rosszabb’ be szél ge té sek azok, ame lyek tel jes tar ta ma az af ri kai mun ka -
időn kí vül esik. Eze ket a cel lá kat kell pi ros ka rak ter szín nel szí nez ni. Ezt kö vet -
he ti a zöld és a kék fel té tel bár me lyi ke, ezek is ki zár ják egy mást. En nek ma gya rá -
za ta, hogy egyik a mun ka idő kez de té re ad fel té telt, a má sik a mun ka idő vé gé re.
Egy be szél ge tés nem le het hosszabb egy órá nál, így nem for dul hat elő, hogy az
egyik tel je sü lé se ese tén ki ma rad a má sik. A szí ne zés re adott fel té te lek en nél a fel-
adat nál olya nok, hogy a fel té te lek nek ele get te vő so rok hal ma zai nak met sze te
üres hal maz. Ez annyit je lent, hogy a fel té te lek tet sző le ges sor rend ben ad ha tók
meg a Fel té te les for má zás ab la kon.

A szí ne zést elő kell ké szí te ni. Ah hoz, hogy a be szél ge tés af ri kai he lyi idő sze-
 rin ti kez de té re és vé gé re fel té te le ket tud junk ad ni, eze ket ki kell szá mol ni a C és

72. áb ra. Te le fon hí vá sok he lyi idő sze rin ti kez de té re és vé gé re adott fel té te lek alap ján 
el vég zett szí ne zé sek
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D osz lo pok dá tum-i dő cel lái ból. A dá tum-i dő ér té kek ből elő tud juk ál lí ta ni a
szá munk ra ér de kes idő ér té ke ket. Az ÓRA(), PERC() és MPERC() függ vé nyek se gít sé -
gé vel meg tud juk ad ni, hogy ma gyar idő sze rint mi kor kez dő dött (124)–(126),
il let ve vég ző dött a be szél ge tés.

(124) ÓRA(C2)
(125) PERC(C2)
(126) MPERC(C2)

Az órát azon ban mó do sí ta nunk kell af ri kai he lyi idő re. En nek el vég zé sé hez
meg kell mon da nunk, hogy mennyi az idő el to ló dás Ma gyaror szág és a hí vott or-
 szág kö zött. Eze ket az ada to kat a P2:Q13 se géd táb la tar tal maz za (64. és 71. ábra).
Az af ri kai he lyi idő sze rin ti óra ér té ket a ma gyar idő óra ér té ké nek az idő el to ló -
dás sal mó do sí tott ér té ke ad ja. Az idő el to ló dást legegy sze rűb ben az FKERES()
függ vénnyel tud juk meg ha tá roz ni (127).

(127) FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2)

A há rom vissza ka pott egész szám ból (0 ≤ óra ≤ 23, 0 ≤ perc ≤ 59, 0 ≤ má sod -
perc ≤ 59) az IDŐ() függ vény se gít sé gé vel új ra idő ér té ket tu dunk ké szí te ni. Az
IDŐ() függ vény egy adott idő pont hoz tar to zó 0 (nul la) és 0,99999999 kö zöt ti tar-
 to mány ba eső ti ze des tör tet ad ered mé nyül, amely ha tá rok a 0:00:00 és 23:59:59
idő pon tok nak fe lel nek meg. Az IDŐ() függ vény ál tal visszaadott ér ték nagy ság -
rend jé ből lát szik, hogy az idő el to ló dást nem le het az IDŐ() függ vény hasz ná la ta
után fi gye lem be ven ni. Az órát még szi go rúan az IDŐ() függ vény hasz ná la ta előtt
kell vég le ge sí te ni. A be szél ge tés he lyi idő sze rin ti kez de tét és vé gét tá rol tuk a se-
 géd táb lá zat K és L osz lo pá ban [73. áb ra, K és L osz lo pok, (128) és (129) kép le -
tek].

(128) IDŐ(ÓRA($C2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2);PERC($C2);MPERC($C2))
(129) IDŐ(ÓRA($D2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2);PERC($D2);MPERC($D2))
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Miu tán meg ha tá roz tuk a be szél ge té sek kez de tét és vé gét, a szí ne zés ma rad
hát ra. A há rom szín há rom fel té te lét kü lön osz lo pok ban tá rol juk (73. áb ra, M–O

osz lo pok). Mi vel a há rom fel té tel ki zár ja egy mást, a fel té te lek re ka pott IGAZ ér ték
je lö li, hogy mi lyen szí nű lesz az adott sor. Pi ros ra ak kor szí nez zük a cel lát, ha a
be szél ge tés tel jes egé szé ben mun ka időn kí vül tör tént. Ez azt je len ti, hogy a be-
 szél ge tés 17 óra után kez dő dött, és vé get ért reg gel 9 előtt (130), (134). A mun ka -
időn kí vü li be szél ge té sek két fel té te le kö zött VAGY kap cso lat van, ami ak kor igaz,
ha legalább az egyik igaz. A te le fon be szél ge té sek hosszá ra tett meg kö tés miatt
nincs szük ség to váb bi fel té te lek megadá sá ra.

(130) M2: =VAGY(IDŐ(ÓRA($C2)+
FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2);PERC($C2);MPERC($C2))>IDŐ(17;0;0);
IDŐ(ÓRA($D2)+
FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2);PERC($D2);MPERC($D2))<IDŐ(9;0;0))

Ak kor szí nez zük kék re a cel lá kat, ha mun ka idő ben el kez dő dött a be szél ge tés,
de nem si ke rült be fe jez ni a mun ka idő le jár ta előtt. A két fel té telt ÉS kap csol ja
össze, mert mind ket tő nek egy szer re kell tel je sül nie (131).

(131) N2: =ÉS(IDŐ(ÓRA($C2)+
FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2);PERC($C2);MPERC($C2))<=IDŐ(17;0;0);
IDŐ(ÓRA($D2)+
FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2);PERC($D2);MPERC($D2))>IDŐ(17;0;0))

Zöld szí nűek azok a cel lák, amely hí vá so kat el kezd tük a mun ka idő kez de te
előtt, és mun ka idő ben fe jez tük be (132), (133).

73. áb ra. A fel té te les for má zás elő ké szí té sé hez hasz nál ha tó se géd cel lák (HÍ VÁ SOK mun ka lap, 
K–O osz lo pok)
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(132) O2: =ÉS(IDŐ(ÓRA($C2)+
FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2);PERC($C2);MPERC($C2))<IDŐ(9;0;0);
IDŐ(ÓRA($D2)+
FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2);PERC($D2);MPERC($D2))>=IDŐ(9;0;0))

A kép le tek kö zül a zöld és a pi ros szí ne zés fel té te le va la me lyest egy sze rű sít -
he tő, ha fi gye lem be vesszük, hogy van nak ese tek, ami kor nem fel tét le nül szük-
 sé ges a pon tos idő tesz te lé se, ha nem ele gen dő az óra vizs gá la ta.

Zöld re szí nez zük azo kat a cel lá kat, ame lyek 9 óra előtt kezd ték meg a be szél -
ge tést, te hát az ÓRA() ér té ke biz to san ki sebb lesz, mint 9, így a kez dés re adott fel-
 té tel ben nem ér de kes a perc és a má sod perc. A vég fel té tel nél szin tén fi gyel men
kí vül hagy hat juk a perc és a má sod perc ér té ke ket. Ele gen dő azt vizs gál ni, hogy
az ÓRA() ér té ke na gyobb vagy egyen lő-e, mint 9 (133).

(133) =ÉS(ÓRA($C2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2)<9;
ÓRA($D2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2)>=9)

A pi ros ra for má zott cel lák ese té ben a kez dés re adott fel té tel nél el lenőriz ni
kell mind há rom ada tot, mert a 17:00:00 még nem pi ros, de min den en nél az idő-
 pont tól na gyobb a pi ros tar to mány ba esik. A vég fel té tel nél vi szont már egy sze -
rű sít he tünk, mi vel a 9 óra előtt be fe je zett be szél ge té se ket ke res sük (134).

(134) =VAGY(IDŐ(ÓRA($C2)+
FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2);PERC($C2);MPERC($C2))>IDŐ(17;0;0);
ÓRA($D2)+FKERES($B2;$P$2:$Q$13;2)<9)

A kék cel lák szí ne zé sé nek fel té te leit meg le het fo gal maz ni más ként is, de kép-
 le tünk lé nye ge sen nem fog rö vi dül ni.



10. ÖSSZEG ZÉS

Az in for ma ti ka tan tárgy el sőd le ges felada ta az len ne, hogy kiala kít sa, fej lessze 
a ta nu lók al go rit mi zá lá si kész sé gét. Sze ret ném hang sú lyoz ni, hogy eb ben a
kon tex tus ban az al go rit mi zá lást a le he tő leg szé le sebb ér te lem ben hasz ná lom.
Ideér tek min dent, ami kor va la mi lyen össze tett felada tot ele mi lé pé sek lo gi kus
so ro za tá ra bon tunk fel. Nap jaink ra azon ban egy olyan szem lé let ala kult ki,
amely sok kal in kább a fel hasz ná lói is me re tek meg szer zé sét he lye zi elő tér be,
meg fe led kez ve ar ról, hogy csak úgy vál hat va la ki jó prog ram fel hasz ná ló vá, ha
ren del ke zik al go rit mi zá ló ké pes ség gel, ha a má sok ál tal megírt prog ra mok ban
is ke re si az al go rit must, és pró bál ja azt al kal maz ni. A könyv ben össze vá lo ga tott
felada tok és azok megol dá sai olya nok, ame lyek se gít he tik az ol va sót az al go rit -
mu sok meg fo gal ma zá sá ban, azok kó do lá sá ban és más kör nye ze tek be tör té nő
adap tá lá sá ban is.

Egy al go rit mus, egy prog ram ak kor jó, ha a prob lé má ra mi ké szí tők, fel hasz -
ná lók ta lá lunk egy olyan mun ka me ne tet, amely em be ri beavat ko zás nél kül, vagy
ha ez le he tet len, ak kor vi szony lag ke vés em be ri beavat ko zás sal, te hát ön ál lóan
ké pes mű köd ni [2]. Ez az ál lí tás nem csak a prog ra mok ké szí té sé nél mérv adó, ha -
nem szö veg szer kesz tés, táb lá zat ke ze lés fo lya mán, adat bá zis, weblap, pre zen tá -
ció ké szí té sé nél, le kér de zé sek meg fo gal ma zá sa kor is. Egy jól meg szer kesz tett
do ku men tum lét re ho zá sa meg fe le lő al go rit mi kus gon dol ko dást kö ve tel. A cél 
az len ne, hogy adat fáj lok ese té ben is nyo mon kö vet he tő le gyen a tö rek vés, hogy
lo gi ku san vé gig gon dolt és felépí tett ál lo mányt hoz zunk lét re. En nek hiá nyá ban
ne he zen ke zel he tő, ne he zen mó do sít ha tó do ku men tu mo kat, adat fáj lo kat hoz-
 ha tunk lét re, ame lyek al kal mat la nok to váb bi fel dol go zás ra, vagy ezt csak rend-
 kí vül kö rül mé nyes mó don te het jük meg [3]. A kon ver ziós felada tok so rán pél dát
lát tunk ar ra, hogy egy jól meg szer kesz tett weblap – még ak kor is, ha bo nyo lult
szer ke ze tű – egy sze rűb ben kon ver tál ha tó, mint az, ame lyik ad hoc mó don ké-
 szült. En nek ma gya rá za ta, hogy míg az elő ző tí pu sú szö ve gek hez tu dunk al go -
rit must ad ni, ad dig az utób biak nál nem, vagy csak igen ne he zen.

E könyv az Excel függ vé nyein ke resz tül mu tat ja be az al go rit mi zá lás hoz ve-
 ze tő utat. Más táb lá zat ke ze lő prog ra mok is al kal ma sak az ilyen tí pu sú felada tok
megol dá sá ra. Ezek ki pró bá lá sát az Ol va só ra bí zom, fi gyel mé be ajánl va az in gye -
ne sen elér he tő OpenOffice prog ram cso ma got.
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Szá mos oka van an nak, hogy az al go rit mu sok kó do lá sá hoz a táb lá zat ke ze lő
prog ra mo kat vá lasz tot tam. Na gyon nép sze rűek, ke ze lő fe lü le tük az adott prog-
 ram cso mag töb bi prog ram já val szink ron ban van, hasz ná la tuk vi szony lag egy-
 sze rű, ké nyel mes, jól meg ter ve zett. A ke ze lő fe lü le ten túl, a tar tal mi rész re kon-
 cent rál va, az elő nyök kö zött el ső he lyen em lí te ném a függ vé nyek hasz ná la tát.
A függ vé nyek ki vá lasz tá sa, ezek hí vá sa, pa ra mé te re zé se nagy ban ha son lít a
prog ra mo zá si nyel vek ben al kal ma zott megol dá sok hoz. Egy to váb bi érv, ami a
táb lá zat ke ze lő prog ra mok hasz ná la ta mel lett szól, szem ben más al kal ma zá sok -
kal, hogy a szin tak ti kai sza bá lyok kö ve té sé nek szi go ra rá kény sze rí ti és rá szok -
tat ja a fel hasz ná ló kat a kó do lá si tech ni kák el sa já tí tá sá ra. Ez nagy ban elő se gít he -
ti a ké sőb biek ben egy prog ra mo zá si nyelv re tör té nő át té rést. A se géd cel lák
hasz ná la tá nak a kér dé se már so kunk ban fel ve tő dött. Ha son lóan az iga zi prog ra -
mo zá si nyel vek hez, a se géd cel lák nak a táb lá zat ke ze lő prog ra mok ban is meg van
az elő nye és a hát rá nya. Úgy gon do lom, kez dők nél min den kép pen ér de mes se-
 géd cel lá kat hasz nál ni. Az idő és az al go rit mi zá ló kész ség fej lő dé sé nek elő re ha -
lad tá val fo ko za to san át le het tér ni az össze tett függ vé nyek hasz ná la tá ra, akár
úgy, hogy a se géd cel lák ból ki má sol juk a már mű kö dő ké pes függ vé nye ket, akár
úgy, hogy lé pés ről lé pés re felépít ve hoz zuk lét re eze ket a kép le te ket. Hogy me-
 lyik mód szert vá laszt juk, az függ a fel hasz ná ló tu dá sá tól, a prob lé ma össze tett sé -
gé től és at tól, hogy a fel hasz ná ló mennyi re pon to san tud dol goz ni. Úgy gon do -
lom, hogy egy össze tett függ vény összeál lí tá sá nak mód sze ré től nem függ, és
nem függ het a vég ered mény. Ezért ta lál ni a könyv ben több he lyen is olyan meg-
 jegy zést, amely en ge dé lye zi a se géd cel lák ideig le nes hasz ná la tát. Ha va la ki a ké-
 sőb biek ben pro fi fel hasz ná ló vagy prog ra mo zó lesz, szá mos kül ső és bel ső té-
 nye ző ha tá sá ra mód sze rei le tisz tul nak, tö re ked ni fog az op ti má lis megol dás
meg ta lá lá sá ra. A táb lá zat ke ze lő prog ra mok to váb bi elő nyös tu laj don sá ga, hogy
le he tő sé get biz to sí ta nak hi ba ke re sés re (debugging), szél ső ér té kek tesz te lé sé re,
hi bás adat be vi tel ke ze lé sé re, el lenőr zé sé re. Ezek a le he tő sé gek to váb bi bi zo nyí -
té kai an nak, hogy a táb lá zat ke ze lő prog ra mok meg fe le lő hasz ná la ta nagy ban se-
 gít he ti az al go rit mi zá lá si kész ség kiala ku lá sát.

Mint azt a Be ve ze tés ben em lí tet tem, a felada tok nak szá mos más, az itt is mer -
te tett megol dá sok tól el té rő megol dá sa is le het sé ges. Ezek meg ta lá lá sa, meg be -
szé lé se elin dít hat egy olyan fo lya ma tot, ami is mét az al go rit mi zá lás, a prog ra -
mo zás irá nyá ba for dít ja mind a ta ná rok, mind a ta nu lók fi gyel mét. A könyv
el sőd le ges cél ja nem az volt, hogy az Excel függ vé nyeit ma ra dék ta la nul megis -
mer jük, ha nem hogy mód sze re ket ad jon al go rit mu sok megal ko tá sá hoz és kó-
 do lá sá hoz. Ha mindeköz ben si ke rült a táb lá zat ke ze lő nyúj tot ta szol gál ta tá sok ba
is be te kin tést nyer ni, meg ta pasz tal ni elő nyeit, ak kor re mél he tő leg a könyv Ol va -
sói mos tan tól bát rab ban nyúl nak eh hez a prog ram hoz.



IRO DA LOM

[1] Ablonczy, P.–And rás fai B. (1997): Infor-matek. Polygon, Sze ged.
[2] Cormen, T.–Leiserson, C. E.–Rivest, R. L.–Stein, C. (2003): Új al go rit mu-

 sok. Scolar In for ma ti ka, Bu da pest.
[3] Csernoch, M. (2009): Teaching word processing – the theory behind. 

Teaching Mathematics and Computer Science, 1, 119–137.
[4] Csernoch, M.–Buj do só, Gy. (2010): Developing the algorithmic skills

through word processing and handling spreadsheets. Journal of Computer
Science and Control Systems. Vol. 3, Nr. 1, 45–50.

[5] Dragálin, A.–Búzási, Sz. (2000): Be ve ze tés a ma te ma ti kai lo gi ká ba. Deb re-
 cen.

[6] Excel Macros (VBA). http://www.excel-vba.com/index.htm (2010. má jus
17.)

[7] Hajdu, S. (szerk.) (2010a): Ma te ma ti ka 9. Mű sza ki Könyv kiadó, Bu da pest.
[8] Hajdu, S. (szerk.) (2010b): Ma te ma ti ka 10. Mű sza ki Könyv kiadó, Bu da-

 pest.
[9] Hajdu, S. (szerk.) (2010c): Ma te ma ti ka 12. Mű sza ki Könyv kiadó, Bu da-

 pest.
[10] In for ma ti ka OKTV 2008a: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Adat fáj lok.

http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2008/oktv_adat1.zip (2010. má jus 17.)
[11] In for ma ti ka OKTV 2008b: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Feladat lap.

http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2008/nt08-1f4.doc (2010. má jus 17.)
[12] In for ma ti ka OKTV 2008c: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Megol dás.

http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2008/nt08-1m4.doc (2010. má jus 17.)
[13] In for ma ti ka OKTV 2010a: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Adat fáj lok.

http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2010/oktv_adat1.zip (2010. má jus 15.)
[14] In for ma ti ka OKTV 2010b: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Feladat lap.

http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2010/nt10-1f4.doc (2010. má jus 15.)
[15] In for ma ti ka OKTV 2010c: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Megol dás.

http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2010/nt10-1m4.doc (2010. má jus 15.)
[16] In for ma ti ka OKTV 2010d: Má so dik for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Adat-

 fáj lok.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2010/oktv_adat2.zip (2010. má jus 17.)



154
Csernoch Má ria

[17] In for ma ti ka OKTV 2010e: Má so dik for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, 
Feladat lap.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2010/nt10-2f4.doc (2010. má jus 17.)

[18] In for ma ti ka OKTV 2010f: Má so dik for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Meg-
ol dás.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2010/nt10-2m4.doc (2010. má jus 17.)

[19] Kal cium mé ré sek. http://www.inf.unideb.hu/~csernochmaria/excel
/kalcium.txt

[20] Tar to má nyok. http://www.inf.unideb.hu/~csernochmaria/excel
/tartomanyok.txt

[21] MÁV-START, Teljesárú me net dí jak egy út ra. http://www.mav-
start.hu/utazas/ta ri fa_20100201.php (2010. má jus 17.)

[22] Mic ro soft Excel 2003 Language Reference.
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa220733(office.11).aspx (2010.
má jus 17.)

[23] Négy je gyű függ vény táb lá za tok, össze füg gé sek és ada tok. Ma te ma ti ka, in for-
 ma ti ka, fi zi ka, csil la gá szat, föld rajz, ké mia (2005): (Szerk.: Szloboda Ti bor -
né (ma te ma ti ka), dr. Koreczné Kazinczi Ilo na (in for ma ti ka), Medgyes
Sán dor né (fi zi ka), Gerhardtné Rugli Ilo na (csil la gá szat, föld rajz), Oláh
Zsuzsanna (ké mia), Michalovszky Csa bá né (al ko tó szer kesz tő), Nem ze ti
Tan könyv kiadó, Bu da pest.

[24] Ne mes T. OKATV 2006a: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Adat fáj lok.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2006/ne mes_adat1.zip (2010. má jus 15.)

[25] Ne mes T. OKATV 2006b: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Feladat lap.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2006/Nt06-1f5.doc (2010. má jus 15.)

[26] Ne mes T. OKATV 2006c: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Megol dás.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2006/Nt06-1m5.doc (2010. má jus 15.)

[27] Ne mes T. OKATV 2008a: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Adat fáj lok.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2008/ne mes_adat1.zip (2010. má jus 15.)

[28] Ne mes T. OKATV 2008b: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Feladat lap.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2008/nt08-1f5.doc (2010. má jus 15.)

[29] Ne mes T. OKATV 2008c: El ső for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Megol dás.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2008/nt08-1m5.doc (2010. má jus 15.)

[30] Ne mes T. OKATV 2006a: Má so dik for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Adat fáj-
 lok.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2006/ne mes_adat2.zip (2010. má jus 17.)

[31] Ne mes T. OKATV 2006b: Má so dik for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Feladat lap.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2006/Nt06-2f5.doc (2010. má jus 17.)

[32] Ne mes T. OKATV 2006c: Má so dik for du ló, Al kal ma zás ka te gó ria, Megol dás.
http://tehetseg.inf.elte.hu/nemesa/2006/Nt06-2m5.doc (2010. má jus 17.)



155

Al go rit mu sok és táb lá zat ke ze lés – Te het ség gon do zás a köz ok ta tás ban az in for ma ti ka te rü le tén

[33] Pró ba érett sé gi 2004: Emelt szint, Adat fáj lok. 
http://www.oh .gov.hu/le tolt/okev /doc/probaerettsegi_2004/info_em_flap.zip

[34] Szendrei, Á. (2000): Diszk rét ma te ma ti ka. Polygon, Sze ged.
[35] Szendrei, J. (1974): Al geb ra és szám el mé let. Tan könyv kiadó, Bu da pest.
[36] Vár le xi kon. http://atreus.atw.hu/varlexikon.html (2010. má jus 17.)
[37] Visual Basic Tutorial. http://www.vbtutor.net/vbtutor.html (2010. má jus

17.)
[38] Zsakó, L. (2006): Combinatorics – Competition – Excel. Teaching Mathe-

matics and Computer Sience, 4, No. 2, 427–435.






