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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 100 pontot érhetsz el.
Jó munkát!

KÍSÉRŐLAP
(Nyomtatott nagybetűvel töltsd ki!)
Versenyző neve:..............................................

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

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

Feladatok

A 3
40 pont
20 pont
40 pont

...................... pont
........................................
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A feladatsor első két feladata a fraktálokkal foglalkozik. Egy prezentációt, majd egy weblapot kell készíteni a
forrásállományok és a feladatleírás alapján. A feladatok megoldása során szükséged lesz egy grafikus
szerkesztőprogramra is, a mintának és a leírásnak megfelelő képek elkészítéséhez.

1. feladat (40 pont)
Készíts egy 6 diából álló bemutatót a mintaképek és az alábbi leírás alapján!
1. Mindegyik dia hátterében a fraktal.jpg kép legyen!
2. A címdián a képtől balra legyen elhelyezve a „Fraktálok” felirat.
3. A többi dián a szövegdoboz kitöltő színének RGB kódja (255; 255; 245), az átlátszóság mértéke 25%-os
legyen!
4. A diák szövegét a fraktal.txt állomány tartalmazza! A szöveg barna színű (116; 39; 0) RGB kódú
legyen!
5. A harmadik dián egymás felett helyezd el a Sierpinski háromszögeket bemutató képeket, melyeket
grafikus szerkesztőprogrammal készíts el! A képeket mentsd a program alapértelmezett formátumában
és jpg formátumban is! A képek egymás után jelenjenek meg az „elhalványul” hatás alkalmazásával!

6.

A negyedik dián egymás felett helyezd el a Sierpinski szőnyeget szemléltető képeket, melyeket grafikus
szerkesztőprogrammal készíts el! A képeket mentsd a program alapértelmezett formátumában és jpg
formátumban is! A képek egymás után jelenjenek meg az „elhalványul” hatás alkalmazásával!

7.

Az ötödik dián helyezd el a mandelbrot.jpg képet!

Feladatok
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1. dia

2. dia

3. dia

4. dia

5. dia

6. dia

2. feladat (20 pont)
Készíts egy fraktálokkal foglalkozó weblapot a következő leírás és a mintakép felhasználásával. A
forrásállományok között megtalálhatók az egyes menüpontokhoz tartozó tartalmak megjelenítésekor
felhasználható képek és a szöveges elemeket tartalmazó txt állományok is.
1. Készíts egy nyitó weboldalt, mely minimálisan tartalmaz egy fraktálokkal kapcsolatos képet és egy
feliratot. Az oldalról továbblépve egy legalább két részre osztott oldal kerüljön betöltésre, mely a
választható elemeket és az első menüponthoz tartozó tartalmat is megjeleníti.
2. Az egyes menüpontokhoz tartozó weboldalak szerkezete legyen azonos! Minden menüponthoz
tartozóan készíts grafikus gombot! Az egyes menüpontokra kattintva aktualizálódjon a képernyőn a
tartalom!
3. A Sierpinski menüponthoz tartozó oldalon helyezd el az 1. feladatban elkészített képeket is!

Feladatok
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3. feladat (40 pont)
Filmekkel és alkotóikkal kapcsolatos adatok szerepelnek a film.txt, a szinesz.txt és a
szerepel.txt állományokban! A forrásállományokban az egyes adatelemek tabulátorral kerültek
elválasztásra, az első sorban a mezőnevek találhatók.
Oldd meg a következő feladatokat! A megoldásokat a feladat után zárójelben megadott néven mentsd el!
1.
2.

Hozz létre filmek néven egy adatbázist! Importáld az adatokat a film, a szinesz és a szerepel nevű
táblákba!
A beolvasást követően a táblák mezőinek nevét és adattípusát az alábbi leírásnak megfelelően állítsd be!
film(azon, cim, rendezo, mufaj, hossz, ev)
azon
a film azonosítója (számláló), kulcs
cim
a film címe (szöveg)
rendezo a filmet rendező neve (szöveg)
mufaj
a film műfaja (szöveg)
hossz
a film hossza percekben (szám)
ev
a film készítésének éve (szám)
szinesz(szkod, nev, szev, nemzet)
szkod
a színész azonosítója (számláló), kulcs
nev
a színész neve (szöveg)
szev
a színész születési éve (szám)
nemzet a színész nemzetisége (szöveg)
szerepel(azon, szkod)
azon
a film azonosítója (szám), kulcs
szkod
a színész azonosítója (szám), kulcs

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

A film táblával kapcsolatban végezd el a következő beállításokat!
• A film hossza alapértelmezés szerint 100 legyen!
• Az ev mező legnagyobb értéke 2009 legyen! Nem megfelelő adat megadásakor jelenjen meg egy
hibaüzenetet!
A táblák adatainak felvételéhez készíts űrlapot! A szerepel tábla adatainak felvételét biztosító űrlapon a
film azonosítójának, illetve a színész kódjának megadásakor alkalmazz kombipanelt, mely a filmek
címét, illetve a színészek nevét tartalmazza!
Készíts jelentést a filmek és alkotóik adatairól a műfaj, azon belül pedig a film címe szerint
csoportosítva! A csoportokon belül a színészek neve szerint rendezve jelenjenek meg az adatok! Ügyelj
az esztétikus megjelenítésre! Az űrlapnak legyen címe és az adatok azonosítására szolgáló feliratok is
helyesen jelenjenek meg!(5jelentés)
Készíts lekérdezést, mely megadja, hogy az egyes rendezők hány filmet rendeztek! (6rendezok)
Listázd ki, azokat a színészeket, akik 38 éves korukban fogatták valamely filmjüket! Jelenítsd meg a
forgatott film címét is! (7szinesz)
Mely filmekben nem szerepelt Meryl Streep? A filmek címei sorrendben jelenjenek meg!(8meryl)
Listázd ki azokat a filmeket, melyeknek rendezője valamilyen szerepet is eljátszott a filmben?
(9szerepel)
Listázd ki az utóbbi 10 évben készített filmeket! (10filmek)
Mely filmekben szerepel együtt Koltai Róbert és Dobó Kata? (11egyutt)
Készíts lekérdezést, mely felsorolja a legtöbbször szereplő színészek adatait? (12legtobb)
Listázd ki a XXI. században készített vígjátékok és thrillerek adatait! (13XXI)
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