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Kedves Versenyző!
A feladatok megoldását beküldheted:
¾ CD-n az azonosító kódnak megfelelő könyvtárban.

A feladatokhoz szükséges forrásanyag letőlthető: www.gdszeged.hu címről
(Hírek, információ oldalról).
A CD-n tüntesd fel a saját neved, a versenykódod, az iskolád nevét, kódját és címét! Csak az
azonosító kóddal ellátott anyagokat javítjuk!
Kérjük, hogy a verseny kísérőlapját küldd vissza a versenybizottság részére a pontos adatbázis
elkészítése érdekében!

Beküldési határidő: 2010. február 15.
A három feladat megoldásával maximálisan 170 pontot érhetsz el.
Jó munkát!
KÍSÉRŐLAP
(Nyomtatott nagybetűvel töltsd ki!)
Versenyző neve: .....................................................

osztálya: .............................

Iskola neve, OM azonosítója és email címe:...........................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
Székhelye: ...............................................................................................................
Szaktanára(i):...........................................................................................................
BIZOTTSÁG
1. feladat:
2. feladat:
3. feladat:
Összesen:
Javította:

Feladatok
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20 pont
48 pont
112 pont
.............. pont
........................................
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1. feladat (25 pont)
Készíts a mintához hasonló rajzot!

2. feladat (48 pont)
A feladatok megoldásánál használhatsz segéd oszlopokat, táblázatokat!
• Rendezd a táblázatot tételszám szerint növekvőbe!
• Add meg százalékosan a kedvezményt a J oszlopban a következőknek megfelelően:
0%,
ha
a
kölcsönzési
időtartam
nem
éri
el
az
5
napot;
1%, ha a kölcsönzési időtartam meghaladja a 4-et, de nem éri el a 10 napot;
3%, ha a kölcsönzési időtartam meghaladja a 9-et, de nem éri el a 20 napot;
5%, ha a kölcsönzési időtartam meghaladja a 19-et.
• Add meg a K oszlopba a termékek után kifizetendő kölcsönzési díjakat a
kedvezményeknek megfelelően!
• Add meg az L oszlopba azt a minimális napot, amely után kapott pénzösszeg
megegyezik a megfelelő termék beszerzési árával!
• Add meg azon termékek maximális kölcsönzési árát, amelyekből több van boltban!
Gyűjtsd ki (vízszintesen) a B54-es cellától a megfelelő termékeket, majd függvénnyel
add meg a keresett maximális értékeket a termék nevei alá!
• Add meg a B59-es cellába hány darab terméknél volt kedvezmény!
• Egy kölcsönzés esetén ajándékot lehet kapni, ha a kölcsönzött termék már javított és 5
napnál tovább kölcsönözték ki! Az M oszlopban jelenjen meg az „igen” szó, ha
kaphat, egyébként ne jelenjen meg semmi.
• Készíts diagramot a Black&White által gyártott termékek kölcsönzési díjáról a
mintának megfelelően! Az oszlopok képe az első feladatban általad elkészített kép.
• A táblázat élőfeje tartalmazza a cég nevét és az aktuális dátumot!
• Formázd meg a táblázatot a példának megfelelően!
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3. feladat (112 pont)
Készíts honlapot! A nyitólapon szerepeljen a Cég neve (Bérelj Tőlünk KFT) és a létra! A
weblap tartalmazzon frame-ket! A belépés sora és a kategóriák minden esetben látszódjanak!
Tovább lépést csak a „Munkagép, szerszám” sor jelentsen, melyre rákattintva a mintán látható
lap jelenjen meg! A forrásállományt mindenféleképpen mentsd el!

Feladatok
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4. feladat (54 pont)

Készítsd el a következő szerződést!

K

Ö L C S Ö N Z É S I

S

Z E R Z Ő D É S

mely létrejött a „Bérelj Tőlünk KFT” (Szeged, Tisza Lajos krt. 15.), mint bérbeadó (továbbiakban
Bérbeadó) és ................................................................................... (.................................................................)
mint bérlő (továbbiakban Bérlő) között 20..................................................... -tól 20 ...................................... -ig
az alábbi feltételekkel:
1.

Bérbeadó

bérbe

adja

jelen

szerződésben

foglalt

feltételekkel

a

tulajdonát

képező

..............................................................................................................terméket az alábbiak szerint:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
2.

A Bérlő a terméket megtekintett állapotban veszi át.

3.

Az átvételkor a szerződés aláírásával a Bérlő felelősséget vállal a termék rendeltetésszerű használatáért
és a keletkezett anyagi kár megtérítéséért. Káresetnél a Bérlő a helyszínen tartozik fizetni a károkat,
nagyobb összeg esetén egy héten belül, jegyzőkönyv felvétele mellett.

4.

A Bérlő a bérlemény használatának ideje alatt teljes felelősséggel tartozik magára és az utasokra nézve.
Saját felelősségére használja a terméket.

5.

Bérlő a bérleményt eredeti állapotában, tisztán szolgáltatja vissza.

6.

Bérlő a szerződés aláírásával elfogadja, és magára nézve igazolja a „Bérelj Tőlünk KFT”
alapszabályzatának erre vonatkozó előírásait.

Szeged, 20 ............................................................ .

..................................................................
Bérlő
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