
 

gyakorlati vizsga 0521 6 / 12  

Informatika — emelt szint Azonosító jel:           

2. Ingatlanközvetítő 

Készítsen táblázatot, a Házal Ingatlanközvetítő 2005. évi ingatlanforgalmáról! 

A megoldás során vegye figyelembe a következőket! 
 Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt, hivatkozást használjon! 
 Amennyiben szükséges, segédszámításokat külön cellákban végezhet. 
 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 „1,2”-et vagy „120 000”-et, szöveg helyett 
pedig a „nem tudom” szavakat, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat 
erre a részfeladatra is. 

Az ingatlan.txt fájl tartalmazza a 2005-ben értékesített ingatlanok főbb adatait (irányító-
szám, település, alapterület négyzetméterekben, az egész- és a félszobák száma, építés éve, 
eladási ár millió forintban) 

Az ingatlan értékesítéséért a vételár nagyságától függő üzletszerzői jutalékot számított fel a 
közvetítő iroda.  

Ár Jutalék %-ban 

10 000 000 Ft alatt 1,2 

10 000 000 Ft-tól 19 999 999 Ft-ig 1 

20 000 000 Ft és felette 0,8 

1. Nyissa meg táblázatkezelő program segítségével az ingatlan.txt adatfájlt (tabuláto-
rokkal tagolt szövegfájl) úgy, hogy az „Irányítószám” az A1-es cellába kerüljön! Mentse a 
táblázatkezelő saját formátumában ingatlan2005 néven! 

2. A táblázat első sorában állítsa be a szövegirányt függőlegesre! 

3. Számítsa ki az értékesített ingatlanok két tizedesre kerekített átlagárát (millió forintban) a 
G195-ös cellában! 

4. A H2:H194 tartományban függvény segítségével határozza meg az egyes adatsoroknak 
megfelelő jutalék százalékokat a fenti táblázat alapján! Figyeljen arra, hogy az ár a táblá-
zatban millió forintban szerepel! 

5. Az I2:I194 tartományban számítsa ki minden ingatlanhoz a H oszlopban meghatározott 
százalékláb alapján az üzletszerzői jutalékot forintban! Állítson be ezekre az értékekre 
tizedesjegyek nélküli pénznem formátumot! 

6. A J2:J194 tartományban határozza meg az egyes lakások négyzetméterenkénti árát (az ár 
és alapterület hányadosát) ezer forintban! Állítson be egyéni számformátumot úgy, hogy a 
kiszámított érték után egy szóközzel elválasztva az „eFt” legyen olvasható! (Pl.: 298 eFt) 
A szám törtrészét ne jelenítse meg! 
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7. Az üzletszerzői jutalék az iroda és az ügynök között osztódik meg úgy, hogy 80%-a az 
üzletkötő ügynököt illeti meg. Határozza meg az I195-ös cellában az Ingatlanközvetítő 
iroda 2005. évi jutalékát! 

8. Függvény segítségével határozza meg a B196-os cellában, hogy melyik településen van a 
legdrágább eladott ingatlan! 

9. Készítsen az alapterületek és árak felhasználásával XY diagrammot külön munkalapra 
úgy, hogy az ábrázolt pontokat nem köti össze! Az x-tengely az alapterületeket, az y-
tengely az árakat tartalmazza! A tengelyek felirataként tüntesse fel ezeket! Jelmagyarázat 
ne legyen, de a könnyebb értékleolvasás miatt alkalmazzon függőleges és vízszintes rá-
csokat tetszőleges sűrűséggel! 

 
15 pont 


