
Kedves Versenyz !

– Az els  fordulóban egy dokumentumot kell elkészítened a Word
szövegszerkeszt  programmal.

– A második fordulóban egy táblázatot Excel táblázatkezel  programmal.
– Az harmadik fordulóban egy bemutató 2 diáját PowerPoint programmal.

A elkészítend  dokumentumokat mintaként kinyomtatva a gép mellett találod.

A felhasználható szöveget, képeket táblázatot az asztalon lév  VERSENY
mappában találod meg.

Az asztalon hozz létre egy mappát a saját neveddel! Ebbe mappába kell
mentened a kész munkáidat,. A mentett fájl neve minden esetben a saját
vezetékneved a terem neve és a számítógép száma legyen! (pl. Kovács_1_12).

A verseny alatt figyelj a folyamatos mentésre!

Szövegszerkesztés:
A lap mérete A4-es, a margó a lap minden oldalán 2 cm legyen! A tájolás fekv .
A szövegben Courier New, Times New Roman és Monotype Corsiva bet típus
fordul el . A bet k mérete: 10, 12, 14, és 20 pt. Figyelj a megfelel
bet stílusokra is!

Táblázat készítése:
A formázatlan táblázatot nyisd meg a verseny mappában és mentsd el a saját
mappádba! Ezen a táblázaton dolgozz a mintának megfelel en! A további
feladataidat az adatok alatt találod meg.

Bemutató készítése:
Az els  dia háttere (230;219;180) legyen. A második dia háttere (255;204;102 és
230;219;180) legyen. A diákon 24, 40; 48pt bet méreteket használj! A diákon
Courier New és Arial, bet típus fordul el .

Jó munkát, eredményes versenyzést kívánunk!



A könyv részei
 könyv részeinek ismerete azért is
hasznos, hogy pontosan tudjuk
azonosítani és használni könyveinket. A könyveknek

vannak formai és tartalmi részei. A könyv küls  részét a kötéstábla
(vagy borítófedél), a gerinc (a könyvtestet fogja össze) és a véd borító
együttesen alkotja. A kötés szerint beszélhetünk keménykötés , kötött
könyvr l vagy puha kötés , f zött könyvr l. A kötéstáblán megtaláljuk
a szerz  nevét és a könyv címét.

 - A könyvek tartalmi részei -
 könyv tartalmi részét megel zheti az el szó és a bevezetés. Az el szó a könyv
megjelenésének, keletkezésének körülményeir l ad tájékoztatást. A bevezetést a

szerz  írja, segítségképpen a téma megértéséhez. A tartalmi rész után az utószó
következhet, ami az alkotás végén található és a szerz  m vel kapcsolatos közléseit
tartalmazhatja.

 m  szövegét az író tagolhatja részekre, fejezetekre, alfejezetekre. El fordul,
hogy ezeket a könyv minden lapjára ráírják. Ezt él fejnek nevezzük. Az él fej a

lexikonokban fontos szerepet kap, hiszen segít az eligazodásban. A jobb megértést
segítik a lábjegyzetek (a lap alján lev  magyarázat) és a széljegyzetek (a lap szélén
elhelyezett magyarázat).

tartalomjegyzék is a könyv használatát segíti. Megmutatja a m  felépítését. Az
ismeretközl  m vekben mutatókat is találhatunk. Ezek bet rendben sorolják fel

a könyvben szerepl  fontos fogalmakat, személyneveket, földrajzi helyeket.
A melléklet és a függelék olyan információkat tartalmaz, amiket a szerz  fontosnak

talált, de nem akart a m ben elhelyezni..
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A könyvtest

5. véd lap
6. el zéklap
7. címlap
8. számozott oldalak
9. mellékletek, táblák

A könyvborító

1. véd borító
2. kötéstábla
3. gerinc
4. fülszöveg

Magyarországon 1974 óta
használnak ISBN számot. Ennek
segítségével a világ bármely
pontján be lehet azonosítani a
dokumentumot. Két egyforma ISBN
szám nincs, minden könyvnek egyedi
száma van. A 963 Magyarországot
jelöli, a második egység a kiadót
azonosítja, a többi szám a kiadvány
önálló és ellen rz  száma. Például:
ISBN 963 07 6539 X

ISBN szám:
978963684489

Szerz : Gárdonyi Géza

Megjelenés: 2008Terjedelem: 576 oldal

Kötéstípus:
Ragasztott
papírkötés



A magyarországi iskolai könyvtárak statisztikai adatai 2006/07-2008/09
Megye Somogy
Igazgatási rang Megyei jogú város
Funkció Csak iskolai
Településnév Kaposvár

Tanév
Adatok 2006/07 2007/08 2008/09
  Az iskolai könyvtárak száma 36 33 31
  Könyvtárostanár 18 19 18
  Állomány, könyv, össz., nyitó-, kötet 471 327 476 680 503 153
  Állomány, könyv, össz., nyitó-, nemzetiségi, kötet 454 445 32
  Állomány, könyv, össz., gyarapodás, kötet 23 130 19 530 28 218
  Állomány, könyv, tankönyv, össz., nyitó-, kötet 124 596 138 951 147 719
  Állomány, könyv, tankönyv, össz., gyarapodás, kötet 19 846 15 372 16 523
  Állomány, könyv, tankönyv, tartós tankönyv, nyitó-, kötet 57 733 65 226 71 982
  Állomány, könyv, tankönyv, tartós tankönyv, gyarapodás, kötet 13 792 8 288 9 833
  Állomány, elektronikus, hanganyag, nyitó-, db 9 978 10 573 10 262
  Állomány, elektronikus, hanganyag, nyitó-, nemzetiségi, db 0 0 8
  Állomány, elektronikus, hanganyag, gyarapodás, db 449 433 290
  Állomány, elektronikus, mozgókép, nyitó-, db 4 752 5 298 5 575
  Állomány, elektronikus, mozgókép, nyitó-, nemzetiségi, db 0 0 1
  Állomány, elektronikus, mozgókép, gyarapodás, db 305 138 206
  Állomány, elektronikus, számítógépes multimédia, nyitó-, db 1 545 1 664 1 773
  Állomány, elektronikus, számítógépes multimédia, gyarapodás, db 255 115 184
  Az állomány értéke, E Ft 2 240 171 1 505 518 1 566 944

  Forgalom, helyben használati eset*** 68 426 70 722 75 023
  Forgalom, a könyvtári olvasók (tanulók) száma, f 14 085 14 831 13 779
  Forgalom, kölcsönzések, össz., db 125 295 126 045 105 621
  Forgalom, kölcsönzések, tartós tankönyv, kötet 40 530 43 497 41 922



FELADATOK
1 Formázd meg a táblázatot a mintának megfelel en!
2 Az F8 cellába írd be, az átlag szót és az F oszlopban számítsd ki a megadott 3 tanév adatai alapján az átlagos értékeket!
3 A G8 cellába írd be a gyarapodás szót és a G oszlopba összegezd a 3 tanévre a gyarapodásokat!
4 A H3 cellába írd be 12%.
5 H8 cellába írd be 2011/2012.
6 A H oszlopba a 2011/12 tanévre  a tervezett gyarapodás legyen, a megadott 3 tanév gyarapodás átlagának a H3 cellába írt %-kal  növelt értéke.

Írd a válaszokat a kérdések melletti cellákba! (Használj képleteket, függvényeket!)

7 Mennyi volt a könyvtári olvasók száma összesen a 3 tanév alatt?

8 A 2007/2008-as tanévben mennyi volt az egy olvasóra jutó
kölcsönzések száma?

9 A 2008/2009-es tanévben mennyi volt az egy könyvtárra jutó
könyvtári olvasók száma?

10 Mennyi volt az  elektronikus, mozgókép, gyarapodás legnagyobb
értéke a 3 év alatt?

11 Az különböz  elektronikus állományok gyarapodásánál mennyi volt
a legkisebb érték a 3 tanév alatt ?

12 Készíts kördiagramot, (melyen a % és a pontos érték is látszik ) a számítógépes multimédia gyarapodásairól a megadott 3 tanévben!
A diagram címe legyen: Számítógépes multimédia gyarapodása.
A jelmagyarázat egy sorban legyen a diagram alján.
A legnagyobb értéket jelent  körcikk legyen sötétkék és legyen kiemelve.


