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3. Futóverseny 
Ebben a feladatban egy hosszútávú futóverseny adatait kell elemeznie. A futóknak a távot 

24 órán belül kellett teljesíteni. A feladathoz tartozó adatok.txt fájlban találja a versenyzők 
eredményeit. A versenyzők neve és rajtszáma után rendre az ellenőrzőpontokon mért időket 
láthatjuk. Az idők mindenhol a rajttól eltelt időt jelentik. Ha nincs időadat, az azt jelenti, hogy 
a futó feladta a versenyt. 

Táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat! 
A megoldás során vegye figyelembe a következőket! 

• 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 valószínűnek tűnő eredményt, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis 
pontokat kaphat erre a részfeladatra is. 

• Segédszámításokat a V oszloptól jobbra végezhet. 

1. Töltse be a tabulátorokkal tagolt, UTF-8 kódolású adatok.txt szövegfájlt a táblázatkezelőbe 
az A1-es cellától kezdődően! Az adatokat tartalmazó munkalap neve „hosszútáv” legyen! 
Munkáját futoverseny néven mentse el a táblázatkezelő alapértelmezett formátumában! 

2. A C3:N33 tartomány celláiban a rajttól eltelt időtartamokat látjuk. Az egyes szakaszok 
megtételének idejét is szeretnénk áttekinteni a C37:N67 tartomány celláiban. Az egyes 
cellákban képlettel jelenítse meg azt az időtartamot, ami az előző ellenőrzőponttól eltelt időt 
jelenti. Ha az adott ellenőrzőponton nem volt időadat a futónál, akkor a „Feladta” szöveg 
jelenjen meg! A C3:C33 tartomány celláiban a rajttól az első ellenőrzőpontig eltelt időt látjuk, 
így ezeket az eredményeket egyszerűen hivatkozással meg kell jelenítenie a C37:C67 
tartomány celláiban. 

3. A C68:N68 tartomány celláiban képlettel adja meg, hogy átlagosan mennyi idő alatt teljesítették 
a futók az egyes szakaszokat! 

4. Az O3:O33 tartomány celláiban adja meg a célba érkezés idejét! Ehhez használja fel az N3:N33 
tartomány celláinak adatait és a rajt időpontját, ami az R3 cellában található! Ha a célban nem 
volt mért ideje a futónak, akkor a „Feladta” szöveg jelenjen meg! 

5. Az N3:N33 tartomány celláiban található adatok felhasználásával az S6:S8 tartomány celláiban 
képlettel adja meg az első három helyezett futási idejét! A képletnek nem kell másolhatónak 
lenni. A T6:T8 tartomány celláiban másolható képlettel adja meg az előbb meghatározott 
időadatokhoz tartozó versenyzők rajtszámát! Tudjuk, hogy nem volt holtverseny. 

6. Az U6:U8 tartomány celláiban másolható képlettel határozza meg a helyezettek átlagsebességét 
km/h mértékegységben! A megjelenítésben is állítsa be a minta szerint a km/h egyéni 
számfomátumot! A verseny során megtett út (km egységben) az S3-as cellában található. 
Az átlagsebesség két tizedesjeggyel jelenjen meg a minta szerinti formátumban! 

7. Az S10 cellában képlettel adja meg, hogy hányan adták fel a versenyt! 
8. Az A2:O33 és A36:N68 tartományok celláit vékony vonallal szegélyezze! Az A1 és A35 

cellákban a szöveg 18 pontos betűmérettel és félkövér betűstílussal jelenjen meg! Úgy állítsa 
be az oszlopszélességeket, hogy minden adat látható legyen, és az O2 cellában a tartalom a 
minta szerint tördelve jelenjen meg! Az A2 cellában és a B:O oszlopok adatot tartalmazó 
celláiban a tartalmat a minta szerint igazítsa! 

 
25 pont 
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