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3. Európa
Európának negyvennél is több országa van. Ezen országok között olyanok is vannak,
melyek területének csak egy része tartozik Európához. A tabulátorokkal tagolt, ISO 8859-2
kódolású europaalap.txt állomány Európa illetve az Európai Unió országainak területét
(km2), lakosságszámát (f ), gazdasági helyzetét ($) tartalmazza az országok neve szerint
rendezve.
A megoldás során vegye figyelembe a következ ket:
Törekedjen képlet, függvény, hivatkozás használatára, hogy a forrásadatok változtatása után
is helyes eredményt adjon!
A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha egy
részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy
számot adó kifejezés helyett írjon be tetsz leges értéket, és azzal dolgozzon tovább! Így
ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.
Segédszámításokat, amennyiben szüksége van rá, a 65. sortól lefelé vagy a K oszloptól jobbra
végezhet.

1. Nyissa meg táblázatkezel program segítségével az europaalap.txt tabulátorral tagolt
adatfájlt! Mentse a táblázatot a táblázatkezel alapértelmezett formátumában europa
néven!
2. A Néps r ség oszlopba számolja ki az egyes országok néps r ségét (f /km2) a B és C
oszlopokban lév adatok segítségével! Az eredményt függvény segítségével két
tizedesjegyre kerekítve jelenítse meg!
3. Az A52 cellától kezdve készítse el az alábbi segédtáblázatot! A segédtáblázat második
oszlopába számítsa ki Európa területét és lakosságának számát! A számításoknál a
földrajzilag Európához tartozó terület- és népességértékekkel dolgozzon! Az
országonkénti átlagos lakosságszám meghatározásakor ügyeljen arra, hogy csak azokat az
országokat vegye figyelembe, melyeknek van Európához tartozó lakossága!

4. Az A56-os cellától kezdve készítse el a következ segédtáblázatot! A táblázat második
oszlopába számítsa ki az Európai Unió országainak összes területét, lakosságát és végül az
Unió tagállamainak számát! (A G oszlopban az 1 jelzi a tagállamokat.)

5. A J oszlopban határozza meg, hogy mely országok nem tartoznak teljes területükkel
Európához! Ezeknél az országoknál írja ki a nem teljesen szöveget! A teljes területekkel
Európához tartozó országoknál semmi ne jelenjen meg a cellában!
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6. A GNI érték a bruttó nemzeti jövedelem, melyet USA dollárban adnak meg és fontos
gazdasági mutatója az országoknak. A GNI értékek alapján négy kategóriába sorolják az
országokat. Az alábbi táblázat ezeket a kategóriahatárokat mutatja be. Ez alapján
határozza meg az F oszlopban, hogy az egyes országok mely kategóriába tartoznak!
Azoknál az országoknál, amelyeknél nem szerepel GNI adat, ott ne jelenjen meg semmi!
Amennyiben segédszámításokat végez, ügyeljen arra, hogy azt csak a megjelölt helyen
teheti!
$735 alatt
A
$736-$2935
B
$2936-$9075
C
$9076 felett
D
7. Formázza a táblázatot a mintának és az alábbi leírásoknak megfelel en!
a. Állítsa be a mértékegységeket! Népességnél f -ben, a GNI értékeknél pedig
a $-ban. (A $ jel a számok el tt vagy után egyaránt szerepelhet.)
b. Állítsa be a számok formátumánál az ezres tagolást!
c. Az els sort és a Magyarország adatait tartalmazó sort formázza a mintának
megfelel en!
d. A táblázatot keretezze a mintának megfelel en! Az els sor alatt dupla
vonallal, és a teljes táblázat körül az alapértelmezettnél vastagabb vonallal!
8. Az oldalbeállításnál állítson be fekv laptájolást, 1,5 cm-es fels és alsó margót! A
nyomtatás során csak a táblázatnak (A1:J49) kell látszódnia, de annak egy oldalra el kell
férnie!
30 pont
Minta:
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