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RÉSZÖSSZEFOGLALÓ FELADATOK (EXCEL_HIV_01) 

1. Feladat: 

 Hozzál létre az asztalon egy Hivatkozások.xlsx nevű 

munkafüzetet! (A nyersanyagot megtalálod az alaptáblázatban!) 

 Hozzál létre összesen három munkalapot, és nevezd át a minta 

szerint (Itt másolhatod az adatokat egy új fájlba!) 

 

2. Feladat: (2a) 

 A 01-es munkafüzeten hozd létre a következő 

táblázatot a minta szerint 

 A feladatban az autók fogyasztását kell 

kiszámítanod 100 km-en 

 A képlet: Fogyasztás (l/100 km)= Tankolt 

mennyiség (l) *100 / Megtett távolság (km) 

 A távolság egész km-ben legyen, a liter adatok 

egy tizedesig legyenek ábrázolva 

 A fejlécben lévő adatok legyenek középre 

rendezve, sortöréssel több sorba, legyenek 

félkövérek, és 15% szürke mintázat 

 

3. Feladat: (2b) 

 A 02-es munkafüzeten hozd létre 

a következő táblázatot a minta 

szerint 

 A feladatban egy piac alma 

eladásainak adatait látod 

 Számold ki a napi bevételeket 

 Számold ki, hogy összesen hány 

kilogrammot adtak el a héten a 

C9-es cellába 

 Majd számold ki D9-be az összes 

heti bevételt 

 Figyelj a cellaformátumokra 

 
4. Feladat: (2c) 

 A 03-as munkafüzeten 

hozd létre a következő 

táblázatot a minta 

szerint 

 Az eredeti táblázatról 

készíts másolatot A11-

es cellától, és töröld ki 

a fehér cellákból az 

adatokat 

 Majd az üres cellákba 

számold ki, hogy 

naponta termenként mennyi volt a bevétel  Mentsd a munkádat a megadott helye!  
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RÉSZÖSSZEFOGLAÓ FELADATOK (EXCEL_HIV_02) 

1. Feladat: 

 Másold ki a megadott helyről a 00b_Föld_feladat mappát az 

Asztalra! Majd a mappában nyisd meg a Excel_hiv_02.xlsx 

nevű munkafüzetet! 

 Nevezd át a 4 db munkalapot a minta szerint! 

2. Feladat 

 Az R01-es munkalapon a B3-as cellától kezdődően készítsd el a 

képen látható feladatot! 

 A „Korrigált középhőmérsékletek” oszlopban számold ki, hogy 

a globális felmelegedés miatt mennyire változott az 

átlaghőmérséklet Magyarországon az elmúlt 20 évben! 

 A cellában a hőmérsékletek legyenek a minta szerint „C”-ban, 

és két tizedes pontossággal! 

 A minta szerint formázd meg a teljes táblázatot! (szegély és 

mintázat, félkövér betűk, rendezések, sortöréssel több sorba) 

 

3. Feladat 

 Az A01-es munkalapon készítsd el a képen látható táblázatot 

 a minta szerint a B6-os cellától! 

 A táblázatban a bolygók naptól való távolságát látod.  

Készítsél egy képletet, mellyel kiszámolod a Föltől való 

 távolságot! (A földnél a szám 0 lesz!) 

 Szúrd be a táblázat fölé a mappából a naprendszer2.jpg képet, 

 és a két nyilat az alakzatokból 

(A nyílat fehér kitöltéssel; narancs, vastag szegéllyel lásd el!)! 

 A számok „millió km”-ben legyenek megadva, 

 két tizedes pontossággal! 

4. Feladat 

 Az A02-es munkalapra készítsd el a képen látható táblázatot B2-es cellától, a  szimbólumot szúrd L2-

be! 

 Válaszolj másolható képletekkel a kérdésekre! A táblázatban minden szám két tizedes pontossággal 

legyen ábrázolva! Formázd a minta szerint a táblázatot, és szúrd be a gomb.png fájlt a megadott 

helyre! 

 

 

 

 

 

5. Feladat 

 Az V01-es munkalapra készítsd 

 el a képen látható táblázatot  

B2-es cellától! 

 Formázd meg pontosan 

a minta szerint! 

 Számold ki egy másolható 

 képlettel, hogy 2050-ig 10 évente körülbelül mennyivel növekszik a kontinensek lakossága! 

Végül mentsd csak az Excel fájlt a megadott helyre!  
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RÉSZÖSSZEFOGLAÓ FELADATOK (EXCEL_HIV_03) 

1. Másold ki az „Asztalra” a megadott 
helyről a „00c_cukrászda_nyers.txt”-t! 

2. Hozzál létre az „Asztalon” egy „Cukrászda_(Monogram)VK.xlsx” munkafüzetet! 
3. A fájlban hozzál létre 4 darab munkalapot, és 

nevezd át a minta alapján! 
4. Nyisd meg a nyersanyagot, és másold át a 

megfelelő részt az „Egységnyi ár” munkalapra! 
Majd ugyanezt a nyersanyagot másold az 
„Áremelés” fülön a B4-es cellától! A finom 
pékáruk listáját másold be a harmadik 
munkalapra! Végül az „Arányok” munkalapra 
másold be a „Péksütemények” teljes listáját, a 
nyersanyag végéről! 

5. A teljes feladatban a táblázatokat lásd el minden 
szegéllyel a minta alapján! Az oszlop fejlécek és 
sorfejlécek mintázatát állítsd 15%-os szürkére! 
Ahol kell, ott állítsd félkövérre a karaktereket, 
rendezd a megfelelő oldalra (bal, jobb, 
közép)! Cellaegyesítésekre figyelj! 

6. Formázd a cellákat megfelelően, grammra, 
forintra és százalékra a minta alapján! 

7. Az első feladatban „relatív” hivatkozással 
számold ki, hogy mennyibe kerül 100 
grammnyi egység az adott termékből! 

8. A második munkalapon számoljuk ki, hogy 
mennyibe kerülne a termék, ha 10%-al 
megnövelnénk az árakat! Ezt a feladatot 
abszolút hivatkozással oldjuk meg! 

9. A harmadik munkalapon azt számoljuk ki vegyes hivatkozással, hogy ha a termék szénhidrát tartalmát 
változtatni akarjuk százalékosan, akkor mennyi gramm szénhidrátot fog tartalmazni a termék! 

10. A negyedik munkalapon is vegyes hivatkozással dolgozunk, tehát egy képlettel kell megoldani a 
feladatot! Az a kérdés, hogy mennyi gramm szénhidrátot, zsírt, és fehérjét tartalmaz a termék, akkor 
ha a százalék érték az oszlop tetején van megadva! 

11. Nézd át a feladatot, hogy mindegyiket a 
megfelelő helyre hoztad e létre! 

12. Nézd át, hogy a rendezések, formázások 
megfelelőek legyenek! 

13. A sormagasságok, oszlopszélességek 
hasonlítsanak a mintához! Minden 
cellában olvasható legyen az összes 
karakter! 

14. Mentsd a munkádat a megadott helyre!  


