Táblázatkezelés – 26. reprodukciós gyakorlat

A feladatban Magyarország 2003-as évi gyümölcs termésmennyiség adataival kell dolgozni.
Az adatok területi egységenként tartalmazzák, azaz megyénként a tonnadatokat. A feladat
megoldásához szükséges adatokat a tabulátorral tagolt gyumolcs.txt állományban találja.
1. Töltse be a táblázatkezelőjébe az adatokat, majd munkáját tk26_kesz néven a
táblázatkezelő alapértelmezett formátumában mentse.
2. A munkalap neve az Adatok legyen.
3. Írja az A22 cellába az Összesen szót, majd állapítsa meg függvény segítségével a 22. sor
megfelelő celláiban, hogy mekkora volt az össztermés gyümölcsönként.
4. Írja az K1 cellába az Almatermésű gyümölcsök szöveget, majd határozza meg függvény
segítségével a K oszlopban az egyes megyékben az almatermésű gyümölcsök (alma,
körte) számát.
5. Az alapadatokat és az előző két feladatban kiszámított értékeket lássa el „t”
számformátummal (t=tonna)
6. Az L1 cellába írja be az Almatermésűek aránya szöveget, majd az L oszlop megfelelő
celláiba számítsa ki az almatermésűek arányát a megyénkénti összterméshez viszonyítva.
A kiszámított értékeket százalék formátumban jelenítse meg, két tizedesjegy
pontossággal.
7. Rendezze a táblázat adatait megyenevek szerint növekvő sorrendben.
8. Készítsen segédtáblázatot az A24-as cellától kezdődően, amely a régiók nevét és kódját
tartalmazza az alábbiak szerint:

9.
10.

11.

12.

13.
14.
15.

A C24:I24 cellába másolja a C1:I1 tartomány adatait úgy, hogy ha az eredeti adatok
változnak, akkor a másolt adatok is változzanak.
Számítsa ki a C25:I31 tartomány celláiban hibamentesen másolható függvény segítségével
az egyes régiók termésmennyiségét minden gyümölcsre nézve. Lehetőleg egy függvény
másolásával oldja meg a feladatot. A kiszámított értékeket lássa el „t” számformátummal.
A K24 cellába írja be a Megyék száma szöveget, majd a K25:K31 tartomány celláiban
jelenítse meg az egyes régiókban található megyék számát. A feladatot egy függvény
másolásával oldja meg. A kiszámított értékeket „db” számformátummal jelenítse meg.
Az A33 cellába a Legkisebb arány, az A34 cellába a Legnagyobb arány szöveget írja be,
majd határozza meg függvény segítségével a B33 és B32-es cellába, hogy melyik
megyében volt a legkisebb ill. a legnagyobb az almatermésűek aránya.
A J oszlopot rejtse el.
Biztosítsa, hogy a munkalap görgetéskor az első sor és az első oszlop cellái mindig
látszódjanak.
Készítsen célszerű diagramot, amely a nem almatermésű gyümölcsök termésmennyiségét
mutatja régiónkénti százalékos bontásban! A diagram címe legyen A nem
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almatermésűek termésmennyiségének eloszlása régiónként. A diagramhoz ne
tartozzon jelmagyarázat, de a régiók neve és a százalékos értékek szerepeljenek az
adatsorok mellett. A diagramot a Nem almatermésűek nevű diagramlapon helyezze el. A
legnagyobb értéket reprezentáló diagramelem színe legyen narancssárga és vastagon
szegélyezett.
16. Az Adatok nevű munkalapot formázza meg a minta alapján:
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