
MEGOLDÁSOK 
Szőrık gyakorlása dolgozatra! 

P:\TANAR\BALOO\konyv.xls  

1. Az elızı század (XX.) elsı felében hány különbözı kiadó adott ki Ady kötetet?  

���� 6- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
2. Hány, a Szépirodalmi kiadóban 1990-nél nem régebben kiadott, illetve 1945 és 1956 

között (határok nélkül), a Magvetı kiadónál megjelent könyv van meg az iskolai 

könyvtárban?  

���� 6- IRÁNYÍTOTT SZŐRİT HASZNÁLVA 

KIADÓ ÉV ÉV 

Szépirodalmi >1990  

Magvetı >1945 <1956 

3. Hány olyan könyv van a könyvtárban, amelyet Thomas Mann, vagy John Updike írt és 

1985 után jelent meg, kivéve az 1993-as és az 1994-es éveket? 

���� 18- IRÁNYÍTOTT SZŐRİT HASZNÁLVA 

SZERZİ_VEZ SZERZİ_KER ÉV ÉV ÉV 

Mann Thomas >1985 <>1993 <>1994 

Updike John >1985 <>1993 <>1994 

4. Rakd cím szerinti ABC sorrendbe Mihail Bulgakov és Benedek Marcell 1965 és 1995 

közötti kiadott könyveit (Határok beleértendıek!), de a szerzık Gondolat kiadónál 

megjelent minden mőve (függetlenül a dátumoktól) szerepeljen a listában!  

���� 49- IRÁNYÍTOTT SZŐRİT HASZNÁLVA 

SZERZİ_VEZ SZERZİ_KER ÉV ÉV KIADÓ 

Bulgakov Mihail >1965 <1995  

Benedek Marcell >1965 <1995  

Bulgakov Mihail   Gondolat 

Benedek Marcell   Gondolat 
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5. Ray Bradbury, Gerald Durrell és Csingiz Ajtmatov, Európa kiadó által megjelentetett 

mővei közül mik vannak meg a könyvtárban? Rakd cím szerinti ABC sorrendbe 

(szerzı neve, könyv címe, fordító, kiadó)!  

���� 8- IRÁNYÍTOTT SZŐRİT HASZNÁLVA 

SZERZİ_VEZ SZERZİ_KER KIADÓ 

Bradbury Ray Európa 

Durrell Gerald Európa 

Ajtmatov Csingiz Európa 

P:\TANAR\BALOO\konyv.xls  állományt nyitsd meg! 

Nyiss meg egy üres, új állományt is, amit az P: egység megfelelı mappájáb amegold3.xls 

néven mentesz! Ebbe az állományba kell az alábbi feladatok megoldását átmásolni. Irányított 

szőrı esetén a szőrési feltételt is!. Minden feladatmegoldást külön munkalapra! Az egyes 

munkalapok neve annak a feladatnak a sorszáma legyen, aminek a megoldását tartalmazzák! 

1. Keresd meg Aradi Nóra és Stefan Heym azon könyveinek a címét, amit a Kossuth 

kiadó adott ki!  

���� 7- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
2. Keressük azon 1970 és 1990 között kiadott könyveket (határok is beleértendık), 

amiknek van fordítója és vagy az Európa kiadó, vagy az Akadémia kiadó, vagy a 

Kossuth (akár valakivel társulva) kiadó adta ki! 

���� 737- IRÁNYÍTOTT SZŐRİT HASZNÁLVA 

FORDÍTÓ_VEZ FORDÍTÓ_KER ÉV ÉV KIADÓ 

=”*” =”*” >=1970 <=1990 Európa 

=”*” =”*” >=1970 <=1990 Akadémia 

=”*” =”*” >=1970 <=1990 *Kossuth* 

 

3. Hány könyvnek van ETO száma az adatbázisban? 

���� 3111- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
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4. A könyvtárunkban meglévı könyvek körében mely kiadók adtak ki Jókai mőveket a 

XX. Század elıtt? 

���� 11- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

P:\TANAR\BALOO\konyv.xls  állományt nyitsd meg! 

Nyiss meg egy üres, új állományt is, amit az P: egység megfelelı mappájába megold4.xls 

néven mentesz! Ebbe az állományba kell az alábbi feladatok megoldását átmásolni. Irányított 

szőrı esetén a szőrési feltételt is!. Minden feladatmegoldást külön munkalapra! Az egyes 

munkalapok neve annak a feladatnak a sorszáma legyen, aminek a megoldását tartalmazzák! 

 

1. Arany Jánosnak hány, a Szépirodalmi kiadó által kiadott könyve van meg az 

adatbázisban?  

���� 8- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

2. Az Athenaeum kiadó könyvei közül hánynak van fordítója? 

���� 13- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

3. Móra Ferencnek és Gustav Freytagnak hány könyve jelent meg a 20-as években?  

���� 5- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

4. Rendezd könyvcím szerinti sorrendbe az alábi kiadók, 1990-ben megjelent könyveit: 

Corvina, Tankönyvkiadó, Gondolat kiadó 

���� 84- IRÁNYÍTOTT SZŐRİT HASZNÁLVA 

KIADÓ ÉV 

Corvina 1990 

Tankönyvkiadó 1990 

Gondolat 1990 
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P:\TANAR\BALOO\film.xls  állományt nyitsd meg! 

Nyiss meg egy üres, új állományt is, amit az P: egység megfelelı mappájába megold5.xls 

néven mentesz! Ebbe az állományba kell az alábbi feladatok megoldását átmásolni. Irányított 

szőrı esetén a szőrési feltételt is!. Minden feladatmegoldást külön munkalapra! Az egyes 

munkalapok neve annak a feladatnak a sorszáma legyen, aminek a megoldását tartalmazzák! 

1. Mikor készült az a háborús film, amiben Harrison Ford szerepel?  

���� 1978-ban - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
2. Az 1985 és 1990 között (határok beleértve) készült háborús és akció filmek közül 

hányban szerepelt a Michael Dudikoff?  

���� 2 filmben- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

3. Add meg az összes 90 percnél nem rövidebb western filmnek a címét, amiben a Clint 

Eastwood szerepel! 

���� 3- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

���� FOR A FEW DOLLARS MORE 

���� THE GOOD, EVIL AND UGLY 

���� THE UNFORGIVEN 

P:\TANAR\BALOO\ munkasok.xls állományt nyitsd meg! 

Nyiss meg egy üres, új állományt is, amit az P: egység megfelelı mappájábamegold.xls néven 

mentesz! Ebbe az állományba kell az alábbi feladatok megoldását átmásolni. Irányított szőrı 

esetén a szőrési feltételt is!. Minden feladatmegoldást külön munkalapra! Az egyes 

munkalapok neve annak a feladatnak a sorszáma legyen, aminek a megoldását tartalmazzák! 

1. Keressük a 40 éves és fiatalabb, budapesti férfiak adatait!  

���� 18- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

2. A 30 és 40 ezer forint közötti jutalommal rendelkezık között hány budapesti és hány 

vidéki férfi, illetve nı van?  

���� 1 BUDAPESTI Nİ- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

���� 16 VIDÉKI Nİ- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

���� 4 BUDAPESTI FÉRFI- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

���� 18 VIDÉKI FÉRFI- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
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3. Mennyi az átlag jutalma a 70-es években születetteknek? Átlag: 26200 

���� 26200 az átlag- AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
P:\TANAR\BALOO\futo.xls  állománnyal dolgozz!  

4. Keresd meg az összes olyan futót, akinek a neve „e”-vel vagy „h”-val kezdıdik, futási 

ideje 1:43:09. Rendezd futó neve szerint, és töröld a sorszám oszlopot 

���� 9 - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
5. Keresd meg az összes olyan adatot, ahol az edzı keresztnevében benne van a „Gábor”, 

a város pedig „Budapest”. Rendezd edzı neve szerint.  

���� 4 - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

6. Keresd meg az összes olyan futót, aki nem Budapesti. Rendezd futó neve szerint.  

���� 142 - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 

7. Keresd meg az összes olyan adatot, ahol a város neve „B”-vel kezdıdik, a futási idı 

pedig 1:24:04 vagy 1:48:22. Rendezd város neve szerint. 

���� 12 - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
8. Keresd meg az összes olyan adatot, ahol a sorszám 30 feletti, az edzı vezetékneve 

„Horváth”, a város neve nem tartalmaz „V”-betőt. Rendezd sorszám szerint. 

���� 4 - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
Nyiss meg egy üres, új állományt is, amit az P: egység megfelelı mappájába megoldX.xls 

néven mentesz! Ebbe az állományba kell az alábbi feladatok megoldását átmásolni. Irányított 

szőrı esetén a szőrési feltételt is!. Minden feladatmegoldást külön munkalapra! Az egyes 

munkalapok neve annak a feladatnak a sorszáma legyen, aminek a megoldását tartalmazzák! 

Az alábbi feladatokat a P: egység megfelelı mappájába mentsd el SOKMEGOLD.XLS 

néven 

P:\TANAR\BALOO\ telefon.xls állománnyal dolgozz! 

1. A 24-es és a 28-as körzetszámú hívások közül keressük azokat, amiknél a híváshossza 

1 és 1,5 perc közötti. 

���� 10 - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA (1 perc helyett azt 

kell megadni, hogy nagyobb, mint 60) 
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2. A délig terjedı idıszakból keressük a 30-as és a 20-as körzetszámú hívások adatait! 

���� 18 - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
P:\TANAR\BALOO\ futo.xls  állománnyal dolgozz!  

3. A budapesti és a kecskeméti futók közül keressük a 10 legjobb (legrövidebb) 

idejőeket! 

4. A 1,5 óránál rövidebb futóidejőek közül keressük azokat, akik V betős településrıl 

jöttek! 

���� 13 - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
P:\TANAR\BALOO\autok.xls állománnyal dolgozz! 

5. A 1,5 millió Ft érték alatti kocsik közül keressük a fehéreket és a Ladákat! 

���� 1 - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
6. Milyen színő autók fordulnak elı az ORFK és a BKV autói között, ahol ık az elsı 

tulajdonosok? 

���� 6 - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA (3 kék, 2 piros, 1 

fehér) 
7. Mi a rendszáma azon kék opel, audi és suzuki gépkocsiknak, amiknek 2 millió Ft, 

vagy több az értéke? 

���� 3- IRÁNYÍTOTT SZŐRİT HASZNÁLVA 

TÍPUS SZÍN ÉRTÉK 

Opel Kék >2000000 

Audi kék >2000000 

Suzuki kék >2000000 

P:\TANAR\BALOO\film.xls állománnyal dolgozz! 

8. Bruce Willis akció filmjei közül melyik a leghosszabb? 

���� DIE HARD - AUTOSZŐRİT HASZNÁLVA 
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9. A 100 perces vígjáték, kaland, illetve sci-fi filmek közül melyek készültek 1990 elıtt? 

���� 13- IRÁNYÍTOTT SZŐRİT HASZNÁLVA 

MŐFAJ IDİ ÉV 

VÍGJÁTÉK 100 <1990 

SCI-FI 100 <1990 

KALAND 100 <1990 

 

���� BIG 

���� BULL DURHAM 

���� CANNONBALL RACE II 

���� DIRTY ROTTEN SCOUNDRELS 

���� DRAGNET 

���� FIRE, ICE & DINAMIT 

���� HOWARD THE DUCK 

���� MOTHER LODE 

���� QUATERMAIN I 

���� ROXANNE 

���� TERMINATOR 

���� THREE MAN AND A BABY 

���� WHO FRAMED ROGER RABIT 

 


