Táblázatkezelés – 1. reprodukciós gyakorlat
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Nyissa meg a tk1_ny nevű munkafüzetet.
Mentse tk1_kesz néven a megnyitott munkafüzetet az Excel alapértelmezett
fájlformátumában.
Minden oszlop szélessége 12.
Az első sor (táblázat fejléce) magassága 40 képpont, minden más sor magassága 30
képpont.
A táblázat minden cellájában a betűtípus Calibri, és a betűméret 11, kivéve a fejléc, ahol a
betűméret 13 pont.
A fejléc minden cellájában lévő tartalom vízszintesen és függőlegesen is középre igazított,
félkövér stílusú és piros színű, valamint a cellák sárga háttérszínűek.
Az első oszlop félkövér stílusú legyen, a Kiszerelés és a Termékkód oszlop adatai legyenek
vízszintesen középre igazítottak.
A táblázat szegélyezett legyen az alábbi módon: legvékonyabb folytonos vonallal, melynek
színe tetszőleges szürke szín.
Az első sort szegélyezze külső szegélytípusban, ugyanazzal a színnel, mint az előző
feladatban, viszont a legvastagabb folytonos vonallal.
Hiányzik a 2001. év adatai, ezért szúrjon be egy új oszlopot értelemszerűen a megfelelő
helyre. Az új oszlop fejlécébe írja be a 2001 szöveget.
A 2 nevű munkalapon lévő adatokat másolja a 2001 év adatait tartalmazó oszlopba (K2
cellától kezdődően).
Az újonnan beszúrt oszlop formátuma egyezzen meg valamelyik év eladási adatait
tartalmazó oszlop formátumával.
A K oszlopban kerül összegzésre a termékek eladott darabszáma. A K1 cella tartalma
Összegzés, formátuma megegyezik a fejléc formátumával. A K2:K34 tartomány
formátuma egyezzen meg az eladott termékeket tartalmazó bármely oszlop
formátumával, kiegészítve azzal, hogy a cellák háttérszíne piros és a betűszín sárga.
Törölje ki az ENTILFACUM termék adatait tartalmazó sort.
A GOSTIV terméket tartalmazó sor alá szúrjon be 2 új sort. Mindkét sorban az ACTRIL
termék adatai szerepelnek. A termék kódja YBC101, két különböző kiszerelésben: 10L és
15L. Mindkét termék esetében csak 2003-ban volt eladás: 10L kiszerelés esetén 100, 15L
kiszerelés esetében 123 darab.
Az A oszlop elé szúrjál be egy új oszlopot, majd:
a. az oszlop fejlécének neve Ssz. legyen,
b. az oszlop formátuma megegyezzen az 1997-es adatokat tartalmazó oszlop
formátumával,
c. az oszlop szélességét csökkentse a felére,
d. az oszlop tartalmazza a termékek sorszámát: az első termék sorszáma 1, a
második termék sorszáma 2, és így tovább. Alkalmazza az automatikus kitöltés
lehetőségét.
Mentse a táblázatot az Összegzés oszlop kivételével PDF formátumban is, internetes
megjelenítés céljából. A PDF állomány neve tk1_keszPDF legyen.
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