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2. Hulladékszállítás 

Egy városnegyedben a szelektív hulladékgy jt ket id szakonként kukásautók ürítik. 
A gy jt konténerek elég nagyok, ezért egyesével tudják csak a központba szállítani 
a tartalmukat. 

A hulladékgy jt k címjegyzéke, térkép-koordinátái és az utolsó elszállítások id pontjai 
állnak rendelkezésre a  állományban. A címjegyzékben utcanevek és házszá-
mok vannak, a térkép-koordináták méterben értend k, és a szállítási id pontok február 1. és 
március 31. közé esnek. 

Táblázatkezel  program segítségével oldja meg a következ  feladatokat! 
A megoldás során vegye figyelembe a következ ket! 

 Segédszámításokat a L oszloptól jobbra végezhet. 
 Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon. 
 A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. 

Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, 
ahogy van, vagy írjon be egy valószín nek t n  eredményt, és azzal dolgozzon tovább! Így 
ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 

1. Töltse be a tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású  szövegfájlt 
a táblázatkezel be az A1-es cellától kezd d en! Munkáját  néven mentse el 
a táblázatkezel  alapértelmezett formátumában! 

2. Számítsa ki az E oszlopba másolható képlettel a hulladékgy jt k távolságát a központtól! 
A központ koordinátái a H2-es és H3-as cellákban vannak. Távolságon a feladatban 
a Manhattan-távolságot értjük. A központ (xk,yk) és valamely hulladékgy jt  (x1,y1) 
Manhattan-távolsága 11 


 . 

3. A J5-ös cellában számítsa ki, hogy a táblázatban felsorolt összes hulladékgy jt  
tartalmának központba szállítása hány kilométer, ha az összeget felfelé kell kerekíteni! 
Egy hulladékgy jt  beszállítása egy oda- és egy visszautat jelent. Az eredményt �km� 
mértékegységgel jelenítse meg! 

4. A J6-os cellában határozza meg méterben, hogy milyen távol van a legtávolabbi 
hulladékgy jt  a központtól, és a J7-es cellában adja meg ennek a címét! A távolságot 
�m� mértékegységgel jelenítse meg! 

5. A J9:K9 cellák alá gy jtse ki a március 1. el tt ürített hulladékgy jt k címeit és 
a szállítási dátumukat! Az adatokat rendezze dátum szerint növekv en! 

6. A minta alapján végezze el a szükséges cellaformázásokat! 
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7. A hulladékgy jt k táblázata alatti 34. sorban hivatkozás segítségével a feldolgozó központ 
koordinátát is jelenítse meg! A hulladékgy jt k és központ koordinátáinak 
felhasználásával készítsen XY-diagramot külön munkalapra úgy, hogy az ábrázolt 
pontokat nem köti össze! 

a. A diagramon jelmagyarázat ne legyen! 

b. A cím legyen: �Hulladékgy jt k koordinátái�! 
c. A könnyebb értékleolvasás miatt a függ leges és vízszintes skála 

10000 méterig terjedjen! 
d. Keresse meg a diagramon a feldolgozó központ helyét ábrázoló pontot, és 

helyezzen el egy rámutató nyilat! 

 
Minta: 

 

15 pont 


