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Előszó
Régóta léteznek úgynevezett irodai programcsomagok, melyek az általános irodai teendőket hivatottak kiszolgálni elektronikusan. A három legismertebb ilyen termék:
Microsoft Office – https://products.office.com/hu-hu/home

Apache OpenOffice – https://www.openoffice.org/hu/

LibreOffice – http://hu.libreoffice.org/

A Microsoft Office fizetős szoftver, a másik két csomag teljesen ingyenes. Mindhárom termék magyarul is megjelenik, így kényelmesen használhatóak a saját nyelvünkön. Természetesen más nyelveken is
elérhetőek, akik tehát angolul szeretnének dolgozni, megtehetik ezt is. Mindhárom programcsomag kiválóan alkalmas az irodai teendők (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés és adatbázis kezelés) elvégzésére, apró különbségek persze vannak. Az eltérések inkább a formai megvalósításokban rejlenek, illetve az eltérő menüszerkezetből. De ezek technikai különbségek, tehát, ha valaki tisztában van
például a szövegszerkesztés alapjaival, akkor bármelyik programcsomaggal tud dolgozni. Egyszerűen csak
meg kell tanulni az adott szoftver használatát, ami nem tarthat sokáig (egy-két nap, vagy óra). Soha ne
„Wördözni” tanuljunk meg, hanem szöveget szerkeszteni! Minden területen (szövegszerkesztés, táblázatkezelés, prezentáció készítés, adatbázis kezelés) az alapokat kell tehát elsajátítani, aztán jöhet az adott szoftver használatának megtanulása!
Ebben a jegyzetben megpróbálom az említett alapokat leírni, és a Microsoft Office 2013 irodai programcsomag használatát bemutatni. Hangsúlyozom, hogy csak az alapokról lesz szó, tehát annyi ismeretet
nézünk meg, amennyi elég az érettségi vizsgához. A Microsoft Office programcsomag teljes körű használata több száz oldalnyi információ lenne, most nem ez a cél! Ezek a programcsomagok rengeteg professzionális funkcióval fel vannak vértezve munkaterületenként. Ilyen mélységekben csak annak kell elmélyedni,
aki a munkahelyén éveken át komoly feladatokat hajt végre. Mi tehát most „iskolás” szemmel nézzük az
irodai feladatokat, amire aztán később építhetünk.
Azért választottam a Microsoft Office irodai programcsomagot, mert talán ez a leg elterjedtebb a
világon, és jelenleg Magyarországon iskolai használatra ingyenes. Természetesen a mi iskolánkban ezt
használjuk, magán emberként szintén ezt használom. Úgy gondolom, hogy az érettségi vizsgát informatikából ezzel a programcsomaggal lehet a legkönnyebben, leghatékonyabban megoldani. Természetesen ez
az én magán véleményem, tiszteletben tartom, ha valaki nem ért vele egyet, és más programot használ.
Ezek után nézzük sorban a területeket.
5
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1. SZÖVEGSZERKESZTÉSI ALAPISMERETEK
a) Elméleti alapok
Ez a terület az, amit a világon talán legtöbben használnak, mint az irodákban, mint pedig otthon vagy az
oktatási intézményekben. Egy szövegszerkesztő program ma már sokkal több, mint csak pusztán szövegek
írása. Egy dokumentumban a 21. században a szövegeken kívül elhelyezünk táblázatokat, grafikonokat,
képeket és esetleg hang, illetve videó objektumokat is! Ezen kívül nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni az
esztétikai megjelenésre is. A körlevél készítés is alapkövetelmény napjainkban. Egyszóval igencsak meghaladta a kor az egyszerű szöveges dokumentumok létrehozását, új kihívásoknak kell megfelelni. Ehhez
persze a szoftverek korszerűsítése, a szolgáltatásaik bővülése nyújt egyre nagyobb segítséget. A dokumentum szó jelentése is teljesen átalakult. Régen kizárólag csak papír alapú írásos termékeket hívtunk dokumentumnak. Na, ez az, ami ma már nem igaz. Dokumentum minden olyan adathordozó, amelyen információt tárolunk! Dokumentum például egy zenei CD, egy DVD film, egy PenDrive, amin képeket tárolunk, stb. Természetesen a hagyományos papír alapú termékek továbbra is dokumentumnak számítanak, itt
az adathordozó a papír.
Ebben a jegyzetben elsősorban a szöveges dokumentumokkal foglalkozunk, ezért nézzük az ilyen jellegű
dokumentum készítés menetét, alapjait. Egy dokumentum létrehozása három lépésből áll:




a nyers szöveg bevitele
formázás
mentés

A szöveg bevitele történhet begépeléssel, de lapolvasóval és megfelelő szövegbeviteli szoftverrel is megoldható némely esetben ez a feladat. Azért mondom, hogy némely esetben, mert bizony ez nem mindig
lehetséges. Ha túl apró a szöveg, esetleg elmosódott, sok kép vagy táblázat van benne, akkor bizony nem
képes felismerni a szövegünket. Legtöbbször tehát nekünk kell begépelni a szöveget, ez bizony nem a leg
kellemesebb feladat, de hát valakinek ezt is meg kell tenni. A szöveg beírásakor viszont nem árt betartani
a következőket, hogy a formázáskor ne legyenek problémák:






a nyers szöveg beírásakor ne akarjunk mindjárt formázni is
az ENTER billentyűt csak akkor nyomjuk le, ha új bekezdést szeretnénk kezdeni
ha egy bekezdésen belül szeretnénk egy új sort, akkor SHIFT + ENTER billentyűkombináció
a SPACE billentyűvel is vigyázzunk, egymás mellett ne legyen 2 vagy több üres hely
összességében tehát ne legyen a dokumentumban felesleges bekezdés vagy space

Most pedig tisztázzuk a szöveges dokumentum részeit:







karakter – a legkisebb szövegegység (betű, szám vagy egyéb jel)
szó – két space közötti szövegrész
mondat – két mondatvég jel (pont, felkiáltójel, kérdőjel) közötti szövegrész
bekezdés – két bekezdésjel (ENTER) közötti szövegrész
szakasz – két szakaszhatároló jel közötti szövegrész
dokumentum – a szakaszok összessége

További, szövegszerkesztéshez kapcsolódó fogalmak:









tipográfia – nyomtatott betűkkel foglalkozó tudomány
betűtípus – azonos grafikai elven megtervezett abc
papírméret – annak a papírnak a mérete, melyre a dokumentumot nyomtatni akarjuk
margó – a szöveg és a lap széle közötti terület
tükörmargó – kétoldalas nyomtatásnál a margók tükröződnek (belső, külső margó)
kötésmargó – a margó és a szöveg közötti terület
szövegtükör – a margók által határolt terület
oldal tájolás – álló vagy fekvő helyzetű lehet
6
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fejléc, lábléc – a dokumentum azon része, mely a felső, illetve az alsó margó területén helyezkedik
el (élőfej, élőláb)
oldalszámozás – a fejléc vagy lábléc területén elhelyezkedő speciális mező, melyben az aktuális
oldal száma jelenik meg
behúzás – bekezdések távolsága a margótól (bal behúzás, jobb behúzás)
első sor behúzása – egy bekezdés első sorának távolsága a bal margótól
függő behúzás – egy bekezdés első sorától különböző sorainak távolsága a bal margótól
térköz – bekezdések egymástól való távolsága
sorköz – egy bekezdés sorainak egymástól való távolsága
betűköz – egy szövegben a karakterek egymástól való vízszintes távolsága
pozíció – egy szövegrész emelése, illetve süllyesztése az alapvonalhoz képest
igazítás – egy bekezdés sorainak igazítása a behúzáshoz képest (balra igazítás, jobbra igazítás, középre vízszintesen igazítás, sorkizárás)
fattyúsor – egy bekezdés első sora külön lapra kerül
árvasor – egy bekezdés utolsó sora külön lapra kerül
lábjegyzet – olyan magyarázó szöveg, mely az aktuális oldal alján helyezkedik el
végjegyzet – olyan magyarázó szöveg, mely a dokumentum végén helyezkedik el
hasáb – a szöveg oszlopszerű elrendezése

b) Mértékegységek
Egy dokumentumot általában nyomtatni is szeretnénk, ezért fontos tisztázni a nyomdaipari mértékegységeket. A betűk méreteit tipográfiai pontban adják meg. Két nagy mértékrendszer van:



pontrendszer (didot) – jele: p
picarendszer (angolszász területeken használják) – jele: pt

Pontrendszer – a pont a méter 2660-ad része, azaz 1 p ≈ 0,376 mm (1 mm ≈ 2,66 p)
Picarendszer – a pica közel azonos a didot ponttal, 1 pt ≈ 0,934 p
Szokás még a pont tizenkétszeresét is mértékegységként használni. Ez a következők szerint alakul a két
rendszerben:



pontrendszer esetén: 12 pont 1 ciceró (≈ 4,511 mm)
pica rendszer esetén: 12 pont 1 pica (≈ 4,212 mm)

c) A Microsoft Word 2013 indítása, nyitóképernyő
Most tekintsük át gyakorlatban a választott programunk használatát. Először az indítását beszéljük meg.
Mint minden Windows alapú programot, többféleképpen is elindíthatjuk:



START  Minden program  Microsoft Office 2013  Word 2013
START  a keresés mezőbe beírjuk, hogy winword  ENTER

A megjelenő felületen választhatunk sablonokból, vagy egyszerűen kérhetünk egy üres dokumentumot. A
lentebb látható két kép közül az elsőn egy részlet látszik a felületből, több sablonból választhatunk, illetve
további sablonokat kereshetünk. Mi most kérjünk egy üres dokumentumot (rákattintunk egyet) és máris
kezdhetjük a munkát. A képernyőn a szokásos dolgok találhatók: címke, menüsor, szalag eszköztár, vonalzók, gördítő sávok, stb. A következő képen pedig maga a Word 2013 szövegszerkesztő program kezdőképernyőjének egy részlete látható. A legnagyobb rész a virtuális papír, itt tudunk dolgozni (szövegeket beírni,
képeket elhelyezni, stb.). Az egyes menüpontokat nem tárgyaljuk végig, az elején megbeszéltük, hogy a
szövegszerkesztés alapjaival foglalkozunk. Csak az érettségihez (közép-és emeltszint) szükséges mélységig
haladunk. A menüpontok egyébként is magyarul vannak, mindenki saját maga át tudja nézni, és a számára
fontos lehetőségeket ki tudja próbálni.
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d) Szöveg formázása a gyakorlatban
A továbbiakban feltételezzük, hogy van egy nyers szövegünk beírva a dokumentumban (az Internetről bármikor kimásolhatunk tetszőleges értelmes, magyar szöveget). A megbeszéltek szerint nézzük meg, hogy
van-e benne felesleges bekezdés (ENTER) vagy üres karakter (Space). Ha igen, töröljük ezeket! Egy jó
módszer a felesleges üres karakterek (space) törlésére: álljunk a dokumentum elejére, majd a KEZDŐLAP
szalag eszköztáron válasszuk a Csere parancsot. A megjelenő panelen a Keresett szöveg mezőbe írjunk be
2 darab space-t, a Csere erre mezőbe pedig 1 darabot. Ezután kattintsunk az Összes cseréje feliratra. Addig
kattintsunk erre a feliratra, míg az lesz kiírva, hogy 0 csere történt. Ezután még ajánlatos átnézni a szöveget,
mert lehetnek még üres karakterek például ENTER előtt, illetve a sor elején.
Miután alaposan megtisztítottuk a dokumentumunkat a felesleges bekezdésektől és üres karakterektől, jöhet
a formázás. A formázás során három szintről beszélhetünk:




karakter formázás
bekezdés formázás
szakasz formázás

Karakter formázás
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Karakter formázásról akkor beszélünk, ha egy, vagy néhány karaktert (esetleg szót, mondatot) szeretnénk
esztétikailag kiemelni, elkülöníteni. Ilyenkor természetesen ki kell jelölni a megfelelő szövegrészt, csak így
működik ez a formázás. Ezt követően elvégezhetjük az előírt, vagy kívánt formázásokat. Szokás szerint
több megoldás is kínálkozik: helyi menü segítségével, vagy a KEZDŐLAP szalag eszköztárán lévő Betűtípus ikoncsoporttal, illetve a kijelöléskor azonnal felbukkanó panel segítségével.
Nézzük, mit is tudunk állítani az alaphelyzethez képest. A Betűtípus fülön a három legfontosabb jellemzőt
szabhatjuk meg: betűtípus, betűstílus és betűméret. Lejjebb a betűszínt és az aláhúzást állíthatjuk igény
szerint. Ha szükséges, különböző effektusokkal is felruházhatjuk a kijelölt szövegrészeinket. Mindent, amit
megváltoztatunk, azonnal látjuk is a Minta ablakban. További formázásokat végezhetünk, ha rákattintunk
a Speciális fülre. Megváltoztathatjuk a kijelölt szövegrészben a betűk egymástól való távolságát (térköz),
emelhetjük vagy süllyeszthetjük a szövegrészeinket (pozíció), hogy csak a legfontosabbakat említsem. Természetesen kísérletezhetünk további beállításokkal is.

Bármelyik megoldást választjuk, a felkínált eszközökkel könnyen és gyorsan megformázhatjuk a kijelölt
szövegrészt. A fentebb látható képeken a leg teljesebb lehetőséget látjuk. Általában is igaz, hogy a szalag
eszköztáron nem mindig fér el az összes lehetőség ikonja. Ilyenkor az ikoncsoport jobb alsó sarkában látható egy kis jobbra-le mutató nyíl. Erre kattintva megjelenik az a panel, amely már az összes lehetőséget
felkínálja számunkra. Gyakran több fül is szerepel ezeken a paneleken, érdemes őket is felfedni, így további
lehetőségekhez juthatunk. Ha pedig mindent beállítottunk, amit akartunk, kattintsunk az OK feliratú
gombra.
Más lehetőség is van a formázásra, mégpedig stílusokkal. A stílus egy formagyűjtemény, vannak beépített
stílusok, amiket használhatunk, de mi magunk is készíthetünk saját stílusokat. Ezek a beépített stílusok jól
láthatóak a Stílusok ikoncsoportban. Bármelyikre kattintva, a kijelölt szövegrészünk azonnal olyan lesz!
Ha pedig a jobb alsó sarkában lévő kis nyílra kattintunk, saját stílusokat is készíthetünk és menthetjük
valamilyen néven. Ezt mindenki próbálja ki kedvére, nagyon jó és hasznos dolog.
Szintén nagyon hasznos a Formátummásoló ecset, melyet baloldalon láthatunk a Vágólap csoportban. Ahogyan a neve is utal rá, egy elkészített stílust visz át egy másik kijelölt szövegrészre. Kattintsunk bele abba
a szövegrészbe, amelyik stílusát át akarjuk másolni, majd kattintsunk az ecsetre, ezután pedig jelöljük ki
10

Pánczél István

A Microsoft Office 2013 az érettségin

azt a szövegrészt, amit le akarunk festeni ezzel a stílussal. Ha duplán kattintunk az ecsetre, akkor többször
is festhetünk vele. Utána letehetjük az ecsetet úgy, hogy egyet kattintunk ismét az ecset ikonra.
Ezzel meg is volnánk a karakterformázással, mindenki gyakoroljon kedvére, használja a különböző lehetőségeket.
Bekezdés formázás
Ha csak egy bekezdést akarunk formázni, akkor elég, ha belekattintunk a bekezdésbe, tehát nem kell kijelölni (a karakterformázásnál mindig ki kell jelölni a formázandó szövegrészt). Természetesen, ha kijelölünk
több bekezdést, akkor egyszerre tudjuk formázni őket (bár itt is működik az ecset, amivel átvihetjük a formátumot).
Most is több lehetőségünk van a bekezdések formázására: helyi menü Bekezdés parancsa, illetve a KEZDŐLAP szalag eszköztárán a Bekezdés ikoncsoport jobb alsó sarkában lévő nyílra kattintunk.
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A felbukkanó panelen aztán tetszés szerint beállíthatjuk a bekezdés (vagy bekezdések) jellemzőit. Ezek a
tulajdonságok tehát az egész bekezdésre vonatkoznak! A Behúzás és térköz fülön szabályozhatjuk a következőket:
Igazítás
A bekezdés sorai hogyan helyezkedjenek el a bal, illetve jobb margóhoz képest (illetve a behúzás területén).
Négy eset lehetséges:





Balra igazítás – minden sor pontosan a baloldalon kezdődik
Jobbra igazítás – minden sor pontosan a jobboldalon végződik
Középre vízszintes igazítás – a sorok pontosan középen helyezkednek el
Sorkizárás – minden sor a baloldalon kezdődik, és a jobboldalon végződik

Szerkezeti szint
A bekezdések hierarchiáját (a szöveg szerkezeti szintjeit) szabályozhatjuk, alapesetben minden bekezdés a
szövegtörzs szintjén van. Ezt megváltoztathatjuk, 1 – 9 szint áll rendelkezésünkre. Az 1. szint a legmagasabb, majd haladhatunk lefelé, legalul a szövegtörzs helyezkedik el. Ezekre akkor van igazán szükségünk,
ha tartalomjegyzéket szeretnénk létrehozni a dokumentumunkhoz (lásd később).
Behúzás
A bekezdés sorainak a bal és jobb margótól való távolságát szabályozhatjuk. Alapesetben a sorok a margókig tartanak. Ezeket az értékeket változtathatjuk meg. Bal behúzásnál azt adjuk meg, hogy a sorok a bal
margóhoz képest mennyivel kezdődjenek beljebb. Jobb behúzás esetén pedig azt, hogy a sorok a jobb margóhoz képest mennyivel fejeződjenek be előbb.
A behúzás típusát is átállíthatjuk, alapesetben nincs semmilyen típus. Két érték közül választhatunk:



Első sor – a bekezdés első sora beljebb kezdődik a többihez képest a megadott értékkel
Függő – a bekezdés sorai a megadott értékkel beljebb kezdődnek az első sorhoz képest

Térköz
A bekezdések egymástól való függőleges távolságát szabályozhatjuk. Megadhatjuk, hogy előtte illetve
utána hány pont távolság legyen köztük. Ugyanitt a sorközt is szabályozhatjuk szükség esetén, azaz, hogy
mekkora legyen a sorok közötti távolság. Van itt egy fontos jelölőnégyzet (Az azonos stílusú bekezdések
között ne legyen térköz). Erre figyeljünk oda, mert felsorolásnál vagy számozásnál automatikusan bekapcsolódik, így nem tudunk közéjük térközt tenni, bármennyire is szeretnénk. Úgy oldhatjuk meg a problémát,
hogy kijelöljük az adott felsorolást, vagy számozást, és kikapcsoljuk ezt az opciót.
Ha itt végeztünk, kattintsunk a Szövegbeosztás fülre, ahol további lehetőségek várnak ránk.
Tördelés
Azt szabhatjuk meg, hogy a bekezdések a dokumentumban az oldalakon hogyan helyezkedjenek el.





Fattyú-és árvasorok – egy bekezdés első, utolsó sora nem kerülhet külön lapra
Együtt a következővel – az aktuális bekezdés mindenképpen egy oldalon lesz a következő bekezdéssel (ha fizikailag elfér)
Egy oldalra – az aktuális bekezdés minden sora azonos oldalra kerül (ha fizikailag elfér)
Új oldalra – az aktuális bekezdés mindenképpen új oldalra kerül
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Formázási kivételek



Sorok számozása nélkül – ha egy szakaszban bekapcsoltuk a sorok számozását (LAPELRENDEZÉS
– Oldalbeállítás ikoncsoport – Sorok számozása), akkor az aktuális bekezdésben mégsem számozza
meg a sorokat, amennyiben bejelöljük ezt a lehetőséget.
Nincs elválasztás – ha be van kapcsolva az elválasztás (LAPELRENDEZÉS – Oldalbeállítás ikoncsoport – Elválasztás), akkor az aktuális bekezdésben nem lesz elválasztás, amennyiben bejelöljük
ezt a lehetőséget.

Tabulátorok
A tabulátor egy olyan eszköz, mellyel szövegrészeket tudunk oszlopszerűen kialakítani egy bekezdésen
belül. Úgynevezett tabulátor jeleket helyezünk el a bekezdésben, majd a tabulátor billentyű segítségével az
adott szövegrészt ebbe a pozícióba igazítjuk. A tabulátor jeleknek három fontos jellemzőjük van:




pozíció – megadhatjuk azt az értéket cm-ben, ahol a szöveg kezdődjön
igazítás – szabályozhatjuk, hogy a szöveg a pozíciótól milyen irányban jelenjen meg
kitöltés – a szövegrészek között legyen-e valamilyen kitöltés

Fontos, hogy ha a tabulátor billentyűt szeretnénk használni, akkor előtte végezzük el a következőket, nehogy meglepetés érjen minket! Fájl menü  Beállítások  Nyelvi ellenőrzés  Automatikus javítási beállítások  Automatikus formázás beíráskor  Behúzás beállítása a tabulátorral és a BACKSPACE billentyűvel lehetőség előtt lévő jelölő négyzetből vegyük ki a pipát.
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A pozíciót a bal margótól kell számítani, kivéve, ha egy táblázat cellájában helyezzük el a tabulátor jelet.
Ebben az esetben az aktuális cella szélétől számolunk és CTRL + TAB billentyűkombinációval használjuk
a tabulátor igazítást. Ha csak simán megnyomjuk a TAB billentyűt, akkor a következő cellára ugrunk. A
másik kivétel hasábok használatánál van (lásd később). Itt pedig a hasáb szélétől számoljuk a tabulátor
pozíciót.
Az igazítás egyértelmű, a pozíciótól merre legyen a szöveg. Például a balra igazítás esetén a pozíciótól
balra íródik a szöveg, míg jobbra igazításnál visszafelé, azaz jobbról balra. Középre igazításnál mindkét
irányba, úgynevezett „szét írás” hajtódik végre. Ha számoszlopokat használunk, akkor bizony jól jön a
decimális igazítás, ilyenkor a tizedes vesszőket szépen egymás alatt tudjuk tartani. A vonal tabulátor nem
csinál egyebet, mint lerak egy függőleges vonalat az adott pozícióban.
A kitöltés szintén egyértelmű, legyen, vagy ne legyen, valamilyen kitöltés miközben megnyomjuk a TAB
gombot és az adott pozícióba ugrunk.
Ha egyszerre több pozíciót szeretnénk elhelyezni, akkor a Felvétel gombra kattintva tudjuk ezeket megtenni. Törölni pedig a Törlés gombbal vagy Az összes törlése gombbal tudunk.
Ha egyszerre több bekezdésben akarunk tabulátor jeleket elhelyezni, akkor természetesen ki kell jelölnünk
a bekezdéseket. Ha viszont csak egyben, akkor elég, ha a kurzor a bekezdésen belül van valahol.

Szakasz formázás
Alapesetben a dokumentumunk egy szakaszból áll, de ezen könnyen tudunk változtatni. Helyezzünk el
úgynevezett szakaszhatároló jeleket a kívánt pontokban. Vigyük oda a kurzort, ahonnan már egy másik
szakaszt szeretnénk kezdeni és kattintsunk a LAPELRENDEZÉS menü Töréspontok almenüjében a megfelelő szakasztörési parancsra (Következő oldal, Folyamatos, Páros oldal, Páratlan oldal). Értelemszerűen
a megfelelő helyen jön létre az új szakasz kezdete. Folyamatos törés esetén egy oldalon belül lesz két szakaszunk. Az alábbi képen a szakasztörés látható:
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Miután ez megtörtént, tekintsük át a legfontosabb szakaszformázásokat. Ezek a formázások tehát egy szakaszon belül azonosak lesznek!
Lapméret és tájolás
Mielőtt egy dokumentumnak nekikezdünk, el kell döntenünk, hogy mekkora méretben és milyen tájolással
szeretnénk azt létrehozni. Alapesetben egy szövegszerkesztő program A4-es papírméretet (21 x 29,7 cm)
kínál fel álló tájolással. Az esetek 99%-ban ez kell nekünk, úgyhogy nem kell elállítani semmit. Ha azonban
meg akarjuk változtatni az alapértékeket, akkor vigyük a kurzort az aktuális szakasz területére, majd a
LAPELRENDEZÉS menü Oldalbeállítás ikoncsoportjában ezt könnyen meg tudjuk tenni. Nem kell mást
tennünk, mint a Tájolás illetve a Méret ikonokra kattintani, és máris átállíthatjuk ezeket a tulajdonságokat.
Egyéni lapméreteket is megadhatunk, ilyenkor válasszuk a További papírméretek parancsot és kézzel írjunk
be nekünk megfelelő szélességet és magasságot cm-ben.
15
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Margók
Az előzőekhez hasonlóan, ha nem felel meg az alap margó méretek (mind a négy oldalon 2,5 cm), akkor
kattintsunk a LAPELRENDEZÉS menü Margók ikonjára, majd válasszunk egy alkalmasat. Ha nem találunk ilyet, akkor kattintsunk az Egyéni margók feliratra és kézzel írjuk be az új margó méreteket.
Oldalszegély
Néha szükségünk lehet oldalszegélyre is, akár eltérőkre is egy dokumentumon belül. Kattintsunk a TERVEZÉS menü Oldalháttér ikoncsoportjában az Oldalszegélyek ikonra, majd válasszunk egy nekünk tetsző
szegély. Vigyázat, a Hatókör mezőben válasszuk az aktuális szakaszt, így csak annak lesz ilyen szegélye.
Egy másik szakasznak ugyanígy tudunk adni másmilyen oldalszegélyt (persze a kurzornak most már abban
kell lennie).
Élőfejek és élőlábak
Nagyon gyakori, hogy fejléc illetve lábléc kell egy dokumentumban, és az sem ritka, hogy egy dokumentumon belül többféle fejléc kell. Nos, ezt is megtehetjük könnyen, szakaszonként. Kattintsunk a BESZÚRÁS menü Élőfej és élőláb ikoncsoportjában az Élőfej, illetve Élőláb ikonok valamelyikére. Ekkor sablonok bukkannak fel, melyekből választhatunk. Arra is mód van, hogy sajátot készítsünk, ebben az esetben
válasszuk a szerkesztési lehetőséget. Ilyenkor bekerülünk a fejléc (lábléc) területére, kialakítjuk az egyéni
fejlécet (láblécet), végezetül duplán kattintunk a dokumentum területén (ami eddig halvány volt).
Hasábok
Ha oszlopszerű elrendezést szeretnénk kialakítani, legkönnyebben ezzel a megoldással érhetjük el. Jelöljük
ki a kívánt szövegrészt, vagy vigyük a kurzort az aktuális szakaszba. Ezt követően kattintsunk a LAPELRENDEZÉS menü Oldalbeállítás ikoncsoport Hasábok ikonjára. A felbukkanó menüben válasszuk ki,
hogy hány hasábot szeretnénk létrehozni. Amennyiben egyéb beállításokat is szeretnénk tenni, válasszuk a
További hasábok parancsot. Ekkor, amint az lejjebb látható, egyéb formai szabályozásokat is elvégezhetünk. Ezek használata értelemszerű, nem igényel külön magyarázatot.
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Oldalszámozás
Szokás egy dokumentumban (főleg, ha hosszabb lélegzetű) az oldalakt megszámozni. Ez segíti a tájékozódást és a keresést. Kattintsunk a BESZÚRÁS menü Élőfej és élőláb ikoncsoport Oldalszám ikonjára. Kiválaszthatjuk a megjelenő listában a megfelelő lehetőséget, ezen belül pedig sablonok közül választhatunk
egy nekünk tetszőt.

Ha egyik sem felel meg, akkor válasszuk a Formázás, oldalszámozás parancsot. Itt az alábbi beállítások
közül választhatunk:
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Lábjegyzet, végjegyzet
Egy dokumentumban gyakran kell valamilyen hivatkozást elhelyezni. A lábjegyzet az aktuális oldal alján
elhelyezkedő magyarázó szöveg. A végjegyzet szintén magyarázó szöveg, de a dokumentum végére kerül.
Kattintsunk a HIVATKOZÁS menü Lábjegyzetek ikoncsoportjában a jobb alsó sarokban lévő nyílra. A
megjelenő panelen kiválaszthatjuk, hogy lábjegyzetet vagy végjegyzetet szeretnénk létrehozni. Ezután elrendezést és formátumot állíthatunk, esetleg egyedi jelölést alkalmazhatunk. Beállíthatjuk a kezdősorszámot, illetve a számozás módját, hatókörét. Ha mindent elintéztünk, kattintsunk a Beszúrás gombra.

Ha csak egy lábjegyzetet akarunk gyorsan létrehozni, akkor kattintsunk az előbbi ikoncsoportban a Lábjegyzet beszúrása ikonra. Ilyenkor egyből elkészíti a lábjegyzetet, de viszont nem tudunk beleszólni semmilyen formázási folyamatba, persze ez nem baj.
Szöveg függőleges igazítás az oldalon
Ritkán, de előfordulhat, hogy egy dokumentum valamelyik részén függőlegesen középre, vagy alulra szeretnénk igazítani a szöveget. Vigyük a kurzort az aktuális szakaszba, majd kattintsunk a LAPELRENDEZÉS menü Oldalbeállítás ikoncsoport jobb alsó sarkában lévő nyílra. Válasszuk az Elrendezés fület, itt
pedig nyissuk le a Függőleges igazítás mezőt, majd válasszuk ki a megfelelőt: felül, alul, középen, kiegyenlített.
Sorok számozása
Elég ritkán van rá szükség (én még sosem használtam), de megoldható, ha valamiért késztetést érzünk a
sorok számozására. Kattintsunk a LAPELRENDEZÉS menü Oldalbeállítás ikoncsoport Sorok számozása
parancsára. Máris számozhatjuk sorainkat!
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e) Grafikus objektumok
Egy dokumentumnak ma már nem csak hibátlannak kell lennie, hanem esztétikusnak is. Ezt az élményt
grafikus objektumok elhelyezésével fokozhatjuk. Persze nem csak esztétikai szerepe lehet egy grafikus
objektumnak, hanem adott esetben a tartalomhoz is elengedhetetlen. Nézzük röviden sorba, hogy milyen
grafikus elemekkel tarkíthatjuk a dokumentumunkat.
Képek
Gyakran használunk képeket akár illusztráció, akár esztétikai célból a dokumentumunkban. Ezeket a képeket el kell helyezni a szöveg területén. A képek egy fájlban tárolódnak vagy a gépünkön, vagy valamilyen
adathordozónkon, de közvetlenül az Internetről is behozhatjuk a megfelelő képfájlt. Akárhol van is a kép,
a Word 2013 egy karakterként kezeli, és ahol a kurzor áll, oda beilleszti a képet, mintha egy betű lenne. A
kép beszúrásához kattintsunk a BESZÚRÁS menü Ábrák ikoncsoportjában a Képek vagy az Online képek
parancsára. Ha a Képek parancsot választottuk, akkor meg kell keresnünk a képet, kiválasztjuk, majd a
Beszúrás gomb melletti nyílra kattintva a felbukkanó listából kiválaszthatjuk a kép beszúrásának módját.
A beszúrásnál a kép beágyazódik a dokumentumba, tehát fizikailag belekerül a fájlba, így persze nő a mérete (de a kép mindig megjelenik). Csatolásnál megjelenik ugyan a kép, de ha dokumentumot elvisszük
valahová egy tároló eszközön egy másik számítógépre, és a képet nem, akkor a kép nem fog látszani (nem
kerül bele fizikailag a képfájl a dokumentum fájlba). Ha az Online képek parancsot választjuk, akkor nincs
választási lehetőség, mindenképpen beágyazódik a kép (ez érthető is, hiszen a kép, amit használunk, valahol
távol van tőlünk, és ki tudja meddig lesz azon a helyen). A megjelenő keresőmezőben adjuk meg, írjuk be,
hogy milyen témájú képet keresünk (például „labda”). Ezután nyomjuk le az ENTER billentyűt, és ha van
Internet kapcsolatunk, akkor rövidesen megjelennek a labdás képek. Válasszunk egyet, majd kattintsunk a
Beszúrás gombra. A következő képen azt látjuk, hogy a gépünkről kiválasztunk egy képet, majd eldönthetjük, hogy beszúrjuk vagy csatoljuk.
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Akárhogyan is szúrtunk be egy képet, ezután szerkeszthetjük, formázhatjuk, ha akarjuk. Ezt kétféleképpen
tehetjük meg. Az egyik, hogy kattintsunk duplán a képen, ezután a menüsor kiegészül egy újabb menüvel,
a KÉPESZKÖZÖK menüvel (lilás színű). Egy fül látható alatta, a FORMÁTUM fül. Ehhez tartozik egy
szalag eszköztár, melyen sokféle ikon található. Ezek segítségével mindenféle átalakítást végezhetünk a
képünkön, ha szükséges. Itt négy ikoncsoport áll rendelkezésünkre: Kiigazítás, Képstílusok, Elrendezés,
Méret.

A másik lehetőség, hogy a kép fölött helyi menüt kérünk, majd kiválasztjuk a Kép formázása parancsot.
Ekkor a képernyő jobb oldali részén megjelenik egy panel, ahol csoportonként sok eszköz áll rendelkezésünkre a kép formázásához (Kitöltés és vonal, Effektusok, Elrendezés és tulajdonságok, Kép). Minden menüpont előtt látunk egy kis háromszöget. Erre kattintva lenyílik a menü, és feltárulnak azok az eszközök,
amiket itt használhatunk. Ha még egyszer kattintunk a kis háromszögön, akkor pedig összecsukódik a
menü. A következő ábrákon ezt a négy csoportot láthatjuk.
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Természetesen nem megyünk végig az összes formázási lehetőségen, ezt mindenki maga kipróbálhatja,
hiszen minden értelemszerű és magyarul van. Nagyon sokféle, és érdekes dolgot tehetünk egy képpel. Egykét fontos formázást, ami az érettségin kellhet, azért átnézünk.
Először intézzük el, hogy a beszúrt képünk ne egy karakterként viselkedjen. Ehhez használjuk az úgynevezett Szöveg körbefuttatása lehetőséget (KÉPESZKÖZÖK menüben található az Elrendezés csoportban).
Gyorsabban is hozzáférünk ehhez a beállításhoz, ugyanis, ha aktív a kép, akkor mellette jobbra fent megjelenik a parancs ikonja. Erre kattintva ugyanúgy előjönnek a lehetőségek.
Melyek ezek, vegyük sorra őket:
A szöveggel egy sorba:
Négyzetes:
Szoros:
Keresztül:
Alatta és fölötte:
A szöveg mögé:
A szöveg elé:

ilyenkor kezeli egy karakterként
körbe fogja a szöveg téglalap szerűen
körbefogja a szöveg, de követi a kép vonalát (amennyire lehet)
ha olyan a kép, hogy a befoglaló kerete homorú, akkor a szöveg bekerülhet két képrész közé, azaz átíródik rajta a szöveg (nem takarják
egymást)
nem lehet a kép mellet szöveg
a szöveg átmegy a képen
a kép letakar szövegrészeket

Miután meghatároztuk, hogy a képünk körül hogyan helyezkedjen el a szöveg, azt is határozzuk meg, hogy
hol legyen a kép. Ha nem fontos annyira a pontos helye, akkor egyszerűen kattintsunk rá, majd egérrel
vontassuk oda (az egér bal gombát lenyomva, tartva húzzuk), ahol szeretnénk megjeleníteni. Vegyük észre,
hogy vontatás közben néha megjelenik egy vékony zöld függőleges, vízszintes, vagy mindkettő helyzetű
vonal. Ez azért van, mert segít minket az elhelyezésben. Megmutatja, hogy hol van, mondjuk a lap közepe
vízszintesen és függőlegesen. Ha több grafikus objektum van az oldalon, akkor ehhez viszonyított közepeket, széleket is mutatja. Ha viszont számít a pontos helyzet, akkor használjuk az Elhelyezés ikont a Kép
eszköztáron. Ezen belül kattintsunk a További elrendezési beállítások parancsra és válasszuk az Elhelyezés
fület.
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Amint az a fenti képen látható, beállíthatjuk a kép pozícióját vízszintesen és függőlegesen is egy pontosan
megadott értékre. Mindkét esetben megadhatjuk az igazítás helyzetét (Balra zárt, Középre zárt, Jobbra
zárt) és a viszonyítási pontot (Margó, Oldal, Oszlop, Karakter, Bal margó, Jobb margó, Belső margó,
Külső margó).
A következő fontos beállítás az igazítás, ezt a KÉPESZKÖZTÁR Elrendezés ikoncsoport Igazítás parancsával érhetjük el. Ha csak egy kép van kijelölve, akkor azt igazíthatjuk az oldalhoz vagy a margóhoz (a
megfelelő helyre tegyük a pipát kattintással, majd újra nyissuk le a menüt). Ha több képet jelöltünk ki,
akkor ezeket egymáshoz képest pontosan igazíthatjuk és eloszthatjuk igény szerint. Ezzel a menüvel pontosan tudunk igazítani, ami az érettségi vizsgán nagyon fontos (nem lehet csak nagyjából igazítani, mert
pontlevonás lesz)! Az elosztás azt jelenti, hogy a program számolja ki a képek méretét és a maradék helyeket, majd egyenletesen elosztja azokat! Megadhatjuk, hogy akarjuk-e használni az igazító segédvonalakat,
vagy nem (a háttérben vannak, nem látszanak). Ha kézzel igazítunk, akkor ajánlatos használni.

A segédvonalak sűrűségét megváltoztathatjuk a Rács beállításai paranccsal. Ez azért lehet célszerű, mert
ha kisebbre vesszük, akkor finomabban tudjuk mozgatni a képet.
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Esetenként szükség lehet egy kép forgatására vagy tükrözésére, ehhez kínál megoldást a KÉPESZKÖZTÁR
Elrendezés csoportjában lévő Forgatás parancsa.

A kép méretének megváltoztatása is fontos, de könnyen végrehajtható. Ha a kép aktív, akkor a
KÉPESZKÖZTÁR Méret ikoncsoportjában egyből látszik a kép aktuális mérete, melyet gyorsan felülbírálhatunk. Beírjuk az új értéket és ENTER-t nyomunk (ne a nyilakkal változtassuk a méretet, ez pontatlansághoz vezethet). Alapesetben a méretarány be van kapcsolva, ami jó, hiszen nem torzul a kép! Ha azonban
nem arányosan akarjuk átméretezni a képet, vagy százalékban szeretnénk megadni az új értékeket, akkor
kattintsunk a Méret ikoncsoport jobb alsó sarkában lévő nyílra. A felbukkanó panelen ezeket a beállításokat
itt megtehetjük, vegyük ki a pipát a Rögzített méretarány lehetőség előtti kis négyzetből (de csak akkor, ha
tényleg ezt akarjuk, mert így torzul a kép).
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Ha nem kell a képnek pontos méretekkel rendelkezni, akkor az aktív kép szélein látható méretező négyzeteket megfogva egérrel vontatva is átméretezhetjük a képünket. Vigyázat, ha nem a sarkokban lévő valamelyik méretező gombot fogjuk meg, akkor torzul a kép! Tehát lehetőleg a sarkokban lévő valamelyik
gombbal méretezzük át a képet. Ha közben lenyomva tartjuk a CTRL billentyűt, akkor a méretezés közben
a kép középpontjának a pozícióját megtartja! Észrevehetjük azt is, hogy aktív kép esetén felül, középen
látható egy félkör nyíl. Ennek segítségével gyorsan elforgathatjuk a képet. Ha közben lenyomva tartjuk a
SHIFT billentyűt, akkor 15 fokonként ugrik a forgatás mértéke. Ez szintén gyorsítja a munkát.
Adjunk a képünknek szegélyt. Kattintsunk a KÉPESZKÖZÖK menü Képstílusok csoportjában a Képszegély parancsra. Itt megadhatjuk a szegély színét, stílusát és vastagságát.

Néha a beszúrt képet itt a helyszínen szeretnénk vágni! Ez sem jelent különösebb problémát. Legyen kijelölve a kép, majd kattintsunk a KÉPESZKÖZTÁR Méret ikoncsoportjában a Körülvágás ikonra. Ekkor a
kép körül mind a négy oldalon és a sarkokban megjelennek félkövér vonalak és sarkok. Ezek segítségével,
egérrel megfogva (az egérkurzor T betű alakú lesz) vonszolhatjuk a jeleket, majd ha kész az új méret, ismét
rákattintunk a Körülvágás ikonra, és megtörténik a vágás. További érdekesség, hogyha a Körülvágás ikon
alatti nyílra kattintunk, akkor be tudjuk állítani a körülvágás alakzatát és arányát!
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Végül térjünk ki a kép színezésére, újraszínezésére! Néha erre is szükségünk lehet. Szerencsére erre is
találunk megoldást. Kattintsunk a KÉPESZKÖZTÁR Kiigazítás ikoncsoportjában a Szín ikonra. Itt aztán
kedvünkre játszhatunk a színekkel, sőt megadhatunk egy áttetsző színt is. Ha ezután rákattintunk a kép egy
részére, akkor az ott lévő szín eltűnik a kép egész területéről, áttetsző lesz!

Ezek voltak a legfontosabb teendők egy képpel, de mint azt már jeleztem, ettől sokkal több lehetőségünk
is van, mindenki próbálja ki bátran! Ennek a jegyzetnek nem célja egy részletes Office könyv létrehozása,
akinek erre szüksége van, az számtalan ilyen könyvet megvásárolhat.
Alakzatok
Az alakzatok is tulajdonképpen képek, de nem egy külső fájlban tárolódnak, hanem itt a helyszínen hozzuk
létre őket. Kattintsunk a BESZÚRÁS menü Ábrák ikoncsoportjában az Alakzatok parancsra. A megjelenő
ablakban rengeteg különféle alakzatból választhatunk, amit aztán kedvünkre formázhatunk, amint azt a
képeknél már láttuk. Ezért aztán nem is térek ki rá, hiszen az előzőekben részletesen megtárgyaltuk.
Akár képet, akár alakzatot szúrtunk be, ha egynél több van, akkor csoportba lehet foglalni őket, amit persze
fel is bonthatunk szükség esetén. Jelöljük ki őket (SHIFT + egérkattintás), majd kattintsunk KÉPESZKÖZÖK menü Csoportosítás ikonjára. Itt válasszuk a Csoportosítás parancsot, a megszüntetésénél pedig a
Csoportbontás parancsot. A csoportosított grafikus objektumokat ezután már egy objektumként kezeli a
program, így könnyebb bánni velük (méretezés, másolás, áthelyezés, stb.).
Ugyanebben az esetben, azaz, ha több grafikus objektumunk van, akkor szabályozhatjuk, hogy fedésnél
melyik legyen előrébb. Jelöljük ki, majd kattintsunk a KÉPESZKÖZÖK menü Előbbre hozás, vagy Hátrébb küldés parancsára, illetve a mellette lévő nyílra.
A kijelölést segíti, ha a KEZDŐLAP menü Szerkesztés csoportjában rákattintunk a Kijelölés parancsra, és
bekapcsoljuk a Kijelölés panelt (jobb oldalon meg fog jelenni). Itt látszanak az elhelyezett objektumok, ha
egyenként akarjuk kijelölni őket, akkor a CTRL + egérkattintással megtehetjük ezt.
Az alábbi képek közül az elsőn az alakzatok beszúrása látszik, a másodikon pedig a kijelölés panelje.
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Diagramok
Látványos eszköz adatok szemléltetésére. Néha szükség van rá, bár erre inkább táblázatkezelő programok
valók (például Microsoft Excel). Kattintsunk a BESZÚRÁS menü Ábrák ikoncsoportjában a Diagram
ikonra. A felbukkanó panelen kiválaszthatjuk a diagramunk típusát.

Válasszunk tehát egy nekünk tetsző típust, majd kattintsunk az OK gombra. Ekkor, a kurzor aktuális pozíciójánál megjelenik a választott diagram sablon adatokkal, alatta pedig egy táblázat (Microsoft Excel 2013).
Értelemszerűen ezután nekünk kell az adatokat az Excel táblában átírni, törölni, újabbakat felvenni, attól
függően, hogy mit szeretnénk megjeleníteni. Figyelem, ha teljes oszlopot vagy sort szeretnénk törölni, akkor ne a cellákban lévő adatokat töröljük, hanem jelöljük ki a sort vagy oszlopot az azonosítóra kattintva
(sor esetén baloldalt a szám, oszlop esetén fent a betű). Ezután helyi menüt kérünk felette és a Törlés parancsot választjuk.
Vegyük észre azt is, hogy ilyenkor megjelent egy újabb menü DIAGRAMESZKÖZÖK néven zöld színnel,
két almenüvel (TERVEZÉS, FORMÁTUM), menüszalagokkal. Ezek a diagram szerkesztését, formázását
segítik. Aki egy kicsit járatos az Excel használatában (lásd később), annak ez nem okoz problémát. Mivel
mi a későbbiekben foglalkozunk az Excel 2013 programmal, ezért most itt nem beszélek róla. Ha végeztünk
a diagram adatainak megváltoztatásával és az esetleges formázásokkal, kattintsunk az Excel ablak bezárás
ikonjára (x a jobb felső sarokban). Eredményként pedig láthatjuk a diagramunkat a dokumentumban! A
következő két képen az előbb leírtak láthatóak.
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WordArt
Szintén egy képről beszélünk, szövegrészeket tudunk képpé alakítani, így szebbé, díszesebbé tudjuk tenni
a megjelenésüket. Kattintsunk a BESZÚRÁS menü Szöveg ikoncsoportjában a WordArt ikonra. A felbukkanó panelen válasszunk egy nekünk tetsző stílust, kattintsunk rá. Ezután a dokumentumunkban a kurzor
helyénél megjelenik egy WordArt doboz, melyben van egy sablonszöveg. Ne törődjünk vele, kezdjünk
egyből írni. Az is feltűnik, hogy lett egy új menüpont RAJZESZKÖZÖK néven. Egy almenüje van
szalageszköztárral, a FORMÁTUM menü (narancssárgás színnel). Itt lehetőségünk van a szövegünk további formázására.

Mivel tehát képről beszélünk, az előzőekben elmondottak igazak erre az objektumra is, de további speciális
beállítások állnak rendelkezésünkre.
Szövegirány és igazítás

Aztán a Word Art-stílusok csoportban a Szöveg kitöltése, a Szöveg körvonala és a Szövegeffektusok szintén
érdekes lehetőségeket rejtenek, érdemes kipróbálni. Ugyanígy az alakzat Kitöltése, Körvonala és Effektusok
szintén remek formázási lehetőségeket takarnak.
Iniciálé
Már a középkorban is használták betűk díszítésére (kódexek, mesekönyvek). Arról van szó, hogy egy sor
első betűjét szeretnénk kiemelni, látványossá tenni. Nos, ezt mi is könnyen megtehetjük. Kattintsunk a
BESZÚRÁS menü Szöveg ikoncsoportjában az Iniciálé ikonra. Előtte jelöljük ki a megfelelő sor első betűjét. Ha ezt nem tesszük, akkor az aktuális sor első karakterét veszi automatikusa iniciálénak! A felbukkanó panelen válasszuk ki, hogyan szeretnénk elhelyezni az iniciálét, Süllyesztve vagy a Margón.
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Ha jobban be szeretnénk avatkozni az iniciálé készítésbe, akkor válasszuk az Iniciálé beállításai parancsot.
Láthatjuk, hogy ekkor választhatunk betűtípust, a süllyesztés mértékét, illetve, hogy milyen messze legyen
a szövegtől.

Szövegdoboz
Akkor használunk szövegdobozt, ha egy lapon különálló szövegrészeket szeretnénk elhelyezni önálló objektumként. Kattintsunk a BESZÚRÁS menü Szöveg ikoncsoport Szövegdoboz ikonjára. A megjelenő listából választhatunk egy sablont, vagy a Szövegdoboz rajzolása parancsot használva mi magunk tudunk az
egérrel a dokumentum területén egy egyszerű szövegdobozt létrehozni. Miután létrejött egy szövegdoboz,
kattintsunk bele, és írjunk. Ezután a szokásos módon, a szokásos eszközökkel formázhatjuk, méretezhetjük
és pozícionálhatjuk azt a RAJZESZKÖZTÁR segítségével (erről már volt szó). Vegyük észre, hogy tulajdonképpen mindegyik objektumot (kép, alakzat, WordArt, iniciálé, szövegdoboz) ugyanazokkal a megszokott eszköztárakkal, eszközökkel tudjuk formázni, alakítani és elhelyezni. A következő fejezet a prezentáció készítés, ott is ugyanezek a formázások használhatók.
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f) Táblázatok használata
Ma már egy szövegszerkesztő program nem csak arra való, hogy szövegeket kezeljen. Ezért alkalmas bizonyos határok között táblázatok kezelésére, és számolási feladatokra is. Rögtön hozzáteszem, hogy bonyolult, vagy sok számításra táblázatkezelő programot, Például Microsoft Excelt használunk (lásd később).
Tekintsük át gyorsan, hogyan is tehetjük ezt Word 2013-ban. Kattintsunk a BESZÚRÁS menü Táblázat
ikonjára. A felbukkanó listában a következőket látjuk:

A kis négyzetek és az egér segítségével gyorsan kijelölhetjük, hogy hány sorból, illetve oszlopból álljon a
táblázatunk. Ilyenkor azonnal létrejön a táblázat az aktuális sorban, de nem tudtunk beleavatkozni. Ha viszont a Táblázat beszúrása parancsot választjuk, akkor a felbukkanó panelen egy kicsit több lehetőségünk
van a táblázat kialakítására vonatkozóan.
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Ha az Excel-számolótábla parancsra kattintunk, akkor az aktuális sorba beágyaz egy külső, Microsoft Excel
táblát. Itt aztán dolgozhatunk, és ha kész, akkor egyszerűen lekattintunk a Word dokumentum egy tetszőleges területére. Vegyük észre, hogy amíg az Excel tábla aktív, addig az Excel menüje jelenik meg, vagyis
konkrétan az Excelben vagyunk! Ha újra szeretnénk szerkeszteni, akkor kattintsunk duplán a beágyazott
Excel táblán, visszakerülünk az Excelbe, és dolgozhatunk tovább.
Érdekes lehetőség a Táblázat rajzolása parancs. Ilyenkor kapunk egy virtuális ceruzát, amivel szabadon
garázdálkodhatunk, mindenféle szerkezetű táblázatot hozhatunk létre. Például ilyet:

Ha a Kész táblázatok parancsot használjuk, akkor beépített sablonokból választhatunk egyet, amit aztán
tovább formázhatunk, alakíthatunk, ha akarjuk.

Akárhogyan is, ha van egy táblázatunk, és aktív, akkor megjelenik egy újabb menü TÁBLÁZATESZKÖZÖK néven (barnás színnel). Két almenüje van szalageszköztárakkal, TERVEZÉS és ELRENDEZÉS.
Ezek segítségével mindenféle formázást és számolást elvégezhetünk.
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Nézzük a legfontosabb dolgokat, a mélységekbe nem megyünk bele (bonyolult számításokra úgyis az Excel
való). A legfontosabb szerintem maga a számolás, ha már egyszer van egy táblázatunk. Ehhez a cellákba
számokat kell írni, hiszen csak számokkal lehet számolni. Mielőtt megnézünk egy egyszerű számítási feladatot, tisztázzunk egy-két dolgot. Nem látszik ugyan, de a soroknak és az oszlopoknak van nevük. A soroknak pozitív egész számok (1, 2, 3, 4, stb.), az oszlopoknak pedig az angol abc nagybetűi (A, B, C, D,
stb.) Így amikor számolásnál hivatkozunk valamelyik cellára, akkor a nevét írjuk le, például: C12. Ez azt
jelenti, hogy a harmadik oszlop 12. sorában lévő cella tartalmát akarjuk használni. A képleteket mindig
egyenlőségjellel kell kezdeni (=) és nem lehet benne space, illetve ékezetes karakter.
Nos, akkor írjunk be egy pár számot egy üres táblázatba, persze hagyjunk üres cellákat is az eredményeknek. Ezután kattintsunk abba a cellába, amelyikben a számolás eredményét szeretnénk látni. Most kattintsunk az ELRENDEZÉS menü Adatok ikoncsoportjában a Képlet ikonra. A felbukkanó panelen felkínál egy
képletet (össze akar adni számokat), de ezt töröljük ki az egyenlőségjel kivételével. Ezután írjuk be a képletünket attól függően, hogy mit szeretnénk kiszámolni. A négy alapművelet szokásos jelei a +, -, *, /,
ezeket használhatjuk, és persze zárójeleket is.
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A bal oldali képen az alapeset látszik, a jobb oldalin pedig egy beírt képlet. Láthatjuk, hogy kisbetűket is
használhatunk az oszlopneveknél. Természetesen a hivatkozott cellákban számok kell, hogy legyenek! Az
eredmény számformátumát is beállíthatjuk, a Számformátum mezőben.

A fenti képen az eredmény kit tizedes jeggyel jelenik meg. Ha nem csak a négy alapműveletet akarjuk
használni, akkor rendelkezésre állnak beépített függvények. Kattintsunk a Függvény beillesztése mező jobb
oldalán lévő nyílra, és már láthatjuk is, hogy miből választhatunk.

Az előző képen nem látszik minden függvény, összesen 18 darab függvényt tudunk használni. Nos, ennyit
a számolásról, érdemes kipróbálni. Ha tehát gyorsan kell egy egyszerű számolás, akkor azt elintézhetjük
Wordben, de komolyabb számolásokra ott az Excel.
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A táblázatokba természetesen szövegeket is írhatunk, melyeket a szokásos módon formázhatunk. Magát a
táblázatot is formázhatjuk, testre szabhatjuk a TERVEZÉS és az ELRENDEZÉS szalageszköztárakon található ikonok segítségével (és persze a jó öreg helyi menüvel). Ezeken a lehetőségeken szintén nem megyünk végig, egyértelműek és magyarul vannak. Miket szoktunk állítani? Elsősorban szegélyeket (TERVEZÉS eszköztár), szövegirányt, cellamargókat, cellaméretet, cellafelosztást, egyesítést, sor-és oszlopbeszúrást, sor-és oszloptörlést (ELRENDEZÉS eszköztár). Ha rákattintunk az ELRENDEZÉS eszköztár Táblázat ikoncsoport Tulajdonságok parancsára, akkor itt megtaláljuk a legtöbb beállítási lehetőséget.

Érdemes ezeket végignézni, mindjárt itt az elején a Szöveg körbefuttatása igen hasznos, amikor a táblázatunkat egy szöveg belsejében akarjuk elhelyezni (a régi Wordben nem volt ilyen). Ugyanitt, a Beállítások
gombra kattintva a táblázat celláinak belső margóit szabályozhatjuk.
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g) Felsorolás és számozott lista
Gyakran használjuk ezeket a lehetőségeket is, szeretjük, ha egy szövegrész szépen, rendezetten jelenik meg.
Ehhez nyújt segítséget ez a szolgáltatás. Jelöljük ki azt a szövegrészt, amelyikből felsorolást, vagy számozott listát szeretnénk csinálni, majd kattintsunk a KEZDŐLAP menü Bekezdés ikoncsoportjában a Felsorolás, Számozás vagy Többszintű lista parancsok valamelyikére. Értelemszerűen létrejön az adott lista, amit
aztán formázhatunk is, ha akarunk. Bármelyiket választjuk, megadhatjuk a szimbólumot, illetve a formátumot. Ha a többszintű listát választjuk, akkor az aktuális szinten a SHIFT + ALT + kurzor nyíl segítségével
tudunk szintet váltani (jobbra nyíllal mélyebbre, balra nyíllal feljebb). Bármelyik megoldásnál megadhatunk új listajelet is, ami lehet szimbólum vagy akár kép is.

h) Körlevél készítés
A körlevélkészítés ma nagyon hasznos funkció egy irodában. A lényege az, hogy sokfelé, sokféle megszólítással, címmel, dátummal és még sorolhatnám, ugyanazt a törzsszöveget szeretnénk szétküldeni! Na, itt
lép be a körlevél, mely három fontos részből áll:




törzsdokumentum
adatforrás
egyesített levél

Az egész folyamatot úgy indítjuk, hogy egy üres dokumentumban létrehozzuk az úgynevezett törzsdokumentumot, ami mindenkinek egyforma. Ezt a szokásos módon tesszük, formázzuk. Ezután a LEVELEZÉS
menü Körlevélkészítés indítása ikonjára kattintunk. Itt kiválasztjuk, hogy milyen körlevelet akarunk, legtöbbször levelet szeretnénk, úgyhogy válasszuk ezt. Utána a Címzettek kiválasztása jön, ahol három választás lehetséges: Új lista létrehozása, Meglévő lista használata illetve Outlook-névjegyalbum alapján. Érettségi vizsgán a tanulók megkapják az adatforrást, így a meglévő listát kell használni. Cégeknél, ha még
nincs, létre kell hozni, utána viszont már a meglévőt használhatják. Ha van a Microsoft Outlookban címjegyzék, akkor az is használható.
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A fenti képen én hoztam létre egy adatforrást, majd lementettem a gépre, hogy utána használhassam. Nem
olyan nehéz, csak, ha sok név van, akkor fárasztó és unalmas. Az Oszlopok testreszabása gombra kattintva
átalakíthatjuk az adatforrás szerkezetét.
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A meglévő címzetteket szerkeszteni is tudjuk szükség esetén, válasszuk a Címzett lista szerkesztése ikont.

Ezután jöhet az úgynevezett adatmezők beszúrása. Vigyük a kurzort a megfelelő helyre, majd kattintsunk
az Adatmező beszúrása ikonra, és válasszuk ki a megfelelő adatmezőt.

Ha minden adatmezőt beszúrtunk a megfelelő helyre, akkor jöhet az egyesítés. Vegyük észre, hogy az adatmezők két-két „kacsacsőr” között vannak. Innen lehet tudni, hogy ez egy körlevél törzsdokumentuma, és
ide kerülnek majd az adatforrás valódi szövegei. Természetesen ugyanúgy lehet formázni őket, mint a többi
szöveget. Itt egy példa, természetesen az adatmezőket oda kell tenni, ahol szükség van rá.
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Az egyesítéshez kattintsunk a LEVELEZÉS menü Egyesítés és befejezés ikonra, majd válasszuk Dokumentumok szerkesztése külön parancsra. Még van egy teendőnk, ha mindenkinek akarjuk küldeni, akkor kattintsunk az OK gombra. Ha nem, akkor adjuk meg, hogy kinek.

Ne felejtsük elmenteni az egyesített, kész körlevelet is, hátha kell. Ennyi volt a körlevél alapesetben!
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i) Tartalomjegyzék létrehozása
Ritkábban, de azért néha kell tartalomjegyzéket is készítenünk. Természetesen erre is van lehetőségünk,
melyet az alábbiakban beszélünk meg. Elsősorban akkor van erre szükségünk, ha nagyobb lélegzetű dokumentumot készítünk, például szakdolgozatot, cikket, kutató munkát, esetleg könyvet. Nos, a lényeg az,
hogy már az elején el kell döntenünk, hogy akarunk-e tartalomjegyzéket, vagy sem! Ugyanis utólag sokkal
rosszabb kialakítani! Ha tehát kell, akkor tervezzük meg fejben, esetleg papíron, hogy hány szintet akarunk,
milyen szerkezetben, stb. A Word vagy a beépített címsorokból, vagy az általunk megadott szintekből képes
létrehozni a tartalomjegyzéket. Ha mi adunk szinteket, akkor legyen végig egységes a formázás is, és a
jelölésrendszerünk is. Nem nagy ördöngösség, csak oda kell rá figyelni.
Szóval hozzuk létre a dokumentumunkat az előbb leírtak szerint. A beépített stílusokat könnyen elérhetjük
a KEZDŐLAP menü Stílusok ikoncsoportban. Kijelöljük a megfelelő szövegrészt, majd kiválasztjuk a nekünk tetsző stílust (például Címsor 1, Címsor 2, stb.). Ha mi akarunk szinteket megadni (én inkább ezt
javaslom), akkor a megfelelő szövegrész kijelölése után kattintsunk a KEZDŐLAP Bekezdés csoport jobb
alsó sarkában lévő nyílra, és válasszuk a Szerkezeti szint mezőben az 1. szint, 2. szint, 3. szint, stb.
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Miután mindennel megvagyunk, vigyük a dokumentumban oda a kurzort, ahová a tartalomjegyzéket el
szeretnénk helyezni. Utána kattintsunk a HIVATKOZÁS menü Tartalom ikonjára, majd a legördülő listából válasszunk egy nekünk tetsző automatikus tartalomjegyzék sablont.

Természetesen, ha egyik sem tetszik, akkor létrehozhatunk egyéni tartalomjegyzéket is, ehhez kattintsunk
az Egyéni tartalomjegyzék parancsra.
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Az elkészült tartalomjegyzéket formázhatjuk is, ha feltétlenül szükséges (én nem piszkálnám). A frissítése
viszont fontos, ha újraszerkesztettük, átalakítottuk, esetleg bővítettük a dokumentumunkat. Ehhez kattintsunk bele a tartalomjegyzékbe bárhová, hogy aktív legyen. Felül megjelenik egy Frissítés felirat, kattintsunk rá.

Eldönthetjük, hogy mit frissítsen, én azt javaslom, hogy válasszuk a Teljes jegyzék frissítése lehetőséget.
Hát ennyit szándékoztam írni a szövegszerkesztésről, és a Microsoft Office 2013 programról. Még egyszer
kihangsúlyoznám, hogy a Word 2013 sokkal többet tud, de mi most az alapokat tekintettük át, elsősorban
az érettségi vizsgához szükséges ismereteket. Egyet ne feledjünk, nem „Wördözni” kell megtanulni, hanem
szöveget szerkeszteni! Tudjuk, hogy mi a feladat, és azt egy adott szövegszerkesztőben hol találjuk meg.
Tisztában legyünk az alapfogalmakkal, megoldási technikákkal.
Minden olvasónak jó munkát, próbáljunk ki minél több lehetőséget.
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2. PREZENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSI ALAPISMERETEK
a) Elméleti alapok
Népszerű dokumentum típus a prezentáció. Ilyet akkor készítünk, ha előadást tartunk közönségnek, amit ki
szeretnénk vetíteni egy nagy felületre. Persze nem feltétlenül tudományos előadás kell, hogy legyen. Egy
termékbemutató, egy iskolai házi feladat, egy családi nyaralás bemutatása a barátoknak, és így tovább. A
prezentációban is oldalak vannak, de diakockának hívjuk őket. A diakockák méretét változtathatjuk, de
elsősorban a képernyőre tervezzük őket. Mielőtt elkezdenénk a munkát, tisztázzunk néhány alapfogalmat.













Dia – a bemutató egy megszerkesztett oldala
Diavetítés – diakockák egymás után történő bemutatása
Animáció – egy effektus, egy diakockán hogyan jelenjenek meg az objektumok
Áttűnés – a vetítés során az egyes diakockák hogyan jelenjenek meg egymás után
Bemutató – maga, a diasorozat
Bemutatósablon – egy tervsablon, szövegeket tartalmaz
Elrendezés – a beépített dia elemeinek elhelyezése
Hiperhivatkozás – olyan objektum (szöveg, kép, stb.), melyre kattintva másik diát, szöveget, Internetes oldalt érhetünk el
Interaktív beállítások – a dia egérkattintásra történő reakciója
Jegyzet – a diához kapcsolódó fontos szövegek
Munkaablak – a gyakori parancsokat tartalmazza, ha aktiváljuk, jobb oldalon látható
Tartalom – táblázat, grafikon, kép, alakzat, ClipArt ábra

Tartsuk be a következő elveket is:













Készüljünk fel a hallgatóság kérdéseire, azaz előtte gondos adatgyűjtést végezzünk
Előadás közben „szerepelnünk” is kell, fontos a retorika, gesztusaink, arckifejezésünk, stb.
Ismernünk kell a hallgatóságot, mire számíthatunk
El kell döntenünk, hogy hány diakockát készítünk, mi legyen a tartalmuk
Ügyeljünk az olvashatóságra, átláthatóságra
Gondosan válasszunk betűtípust (talpatlan) és méretet, ne használjunk aláhúzást
Figyeljünk a színválasztásra (a háttér és a betű színe között kontraszt legyen)
A háttérkép (ha kell) kapcsolódjon a témához
Egy dián ne legyen sok szöveg (gondolatonként külön dia)
Egy-egy dián ne legyen egynél több mozgó kép
Az első dia üdvözlő legyen, aztán tartalomjegyzék, az utolsó elköszönés
Túl sok animáció, hanghatás zavaró lehet

b) A Microsoft PowerPoint 2013 indítása, nyitóképernyő
A program a Microsoft Office programoknál megszokott módon indítható. Start gomb  Minden program
 Microsoft Office 2013  PowerPoint 2013. A megjelenő ablakban választhatunk sablonokból, de legtöbbször az Üres bemutató lehetőség kell nekünk, úgyhogy kattintsunk erre. Az alábbi két képen az indulást, és a nyitóképernyőt láthatjuk. Induláskor felkínál egy üres címdia kockát, bal oldalt látjuk az elkészített
diákat, jelenleg csak egy van. Ez az úgynevezett normál nézet, ebben dolgozunk leggyakrabban. Alul, egy
keskeny sávban lehetőségünk van a diához jegyzeteket fűzni. Ezt a kis sávot ki-be tudjuk kapcsolni alul, az
információs sávban a JEGYZETEK feliratra kattintva. A normál nézeten kívül további lehetőségek állnak
rendelkezésünkre, ezeket a NÉZET menü segítségével érjük el. Erre kattintva, baloldalon a Bemutatónézetek ikoncsoportban választhatjuk a Vázlatnézet, Diarendező, Jegyzetoldal és az Olvasási nézetet. Ha már itt
vagyunk, kapcsoljuk be a vonalzót, később még jól jöhet (alapból nem látszik). A Megjelenítés csoportban
tegyünk pipát a Vonalzó elé.
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c) A bemutató nézetei
A prezentáció elkészítésének folyamatához különböző nézetek állnak rendelkezésre. Válasszuk mindig azt
a nézetet, ami legjobban segít minket az adott feladat megoldásában. Tekintsük át ezeket gyorsan.
Normál
Mint azt már említettem, ez a leggyakrabban használt nézet. Egy diakockát tudunk szerkeszteni, baloldalon
pedig a már szerkesztett diák láthatók, váltani is tudunk köztük. Ehhez csak annyit kell tennünk, hogy
rákattintunk valamelyikre.
Vázlatnézet
Ebben a nézetben baloldalon a diák címét és a szövegtörzsét láthatjuk. Ilyenkor nem látszanak a képek,
táblázatok, diagramok, alakzatok, csak a szöveges információk. Természetesen az aktuális dia látszik és
szerkeszteni is tudjuk. Most is tudunk váltani a diák között, kattintsunk baloldalon valamelyik szövegrészre,
vagy a miniatűr ikonra. A bemutatónk tartalmát, szerkezetét módosíthatjuk úgy, hogy baloldalon egérrel a
szövegrészeket vontatni tudjuk egyik diáról a másikra. A szöveg előtt lévő kis nyilat kell megfognunk
hozzá. A diakockákat is átrendezhetjük az előzőek szerint (a miniatűrökkel vontathatjuk őket).

45

Pánczél István

A Microsoft Office 2013 az érettségin

Diarendező
Ez a nézet alkalmas igazán a prezentációnk áttekintésére, és szerkezeti átalakítására. Gyorsan átszervezhetjük a bemutatónkat, kattintsunk egy diára, majd egérrel vontassuk az új helyre.
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Jegyzetoldal
Ennél a nézetnél a diákhoz fűzött jegyzeteinket tekinthetjük át, és persze szerkeszthetjük is. Jegyzeteket
nem kötelező létrehozni, csak akkor tegyük, ha mindenképpen szükséges. Komolyabb előadást tartunk valamilyen tudományos témában, vagy egy termékbemutatón túl sok statisztikai adatot akarunk felhasználni,
stb. Ekkor viszont nagy segítség ez a nézet. Ha teljes képernyős vetítéskor (lásd később) két képernyőnk
van (notebook és projektor), akkor az egyik képernyőn a diák látszanak, a másikon viszont a következő dia,
és az aktuális diához tartozó jegyzet (ez igen hasznos dolog)! Ha csak egy képernyőnk van, akkor is megtehetjük ezt, de persze ilyenkor a hallgatóság is látja a jegyzeteinket és a következő dia tartalmát. Ekkor a
vetítést indítsuk az ALT + F5 billentyűkombinációval. A következő képen a jegyzetoldal nézetet láthatjuk.

Olvasási nézet
Ebben teljes ablakos nézetben látjuk a diakockákat, egérrel kattintva, vagy a kurzor billentyűkkel lapozhatjuk a bemutatónkat. Ilyenkor természetesen nem tudjuk szerkeszteni a diákat. Az ESC billentyű lenyomásával tudunk kijönni ebből a nézetből.
Diaminta nézet
A diaminták szabályozzák az egész bemutató megjelenését (színeket, betűtípusokat, hátteret, effektusokat,
stb.). Ha a diamintán elhelyezünk egy objektumot (képet, alakzatot, stb.), akkor minden dián meg fog jelenni. Ezek figyelembevételével, ha egy bemutatóban minden diakockán azonos hátteret, betűtípust, színeket és más egyforma dolgokat szeretnénk használni, akkor esetleg érdemes ezeket a diamintán elkészíteni!
Baloldalon kattintsunk valamelyik elrendezésre, majd végezzük el a beállításokat. Ne felejtsünk el a beállítások elvégzése után visszatérni a normál nézetre a bemutató tartalmi részének kitöltéséhez.
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d) A bemutató elkészítésének menete
Dia méret beállítása
A program indításakor tehát normál nézetben felkínál egy üres címdiát. Vegyük észre, hogy a dia méretaránya már az új szabványnak megfelelő szélesvásznú, 16:9 képernyőarányhoz készült. Természetesen
ezen tudunk változtatni. Az érettségin kell is, hiszen ott a feladat hagyományos, 4:3 arányú diákat kér tőlünk
(legalább is eddig így volt). Kattintsunk a TERVEZÉS menü Testreszabás ikoncsoportjában a Diaméret
ikonra, majd válasszuk a Szabványos (4:3) lehetőséget. Módunkban áll teljesen egyéni méretű diakockák
létrehozása is, ehhez kattintsunk ugyanitt az Egyéni diaméret parancsra.
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Elrendezés, új dia beszúrása
Miután kiválasztottuk a megfelelő méretet, neki is állhatunk a munkának. Akkor tudunk hatékonyan dolgozni, ha kihasználjuk a program által kínált beépített lehetőségeket, és nem mindent mi akarunk elkészíteni. A legnagyobb segítség talán az elrendezés használata a diák esetén. Az aktuális dia, illetve az új dia
beszúrásakor kiválaszthatjuk a kívánt elrendezést. Aktuális dia esetén kattintsunk a KEZDŐLAP menü
Diák ikoncsoportjában az Elrendezés ikonra. A legördülő panelen válasszuk ki a számunkra megfelelőt.

Miután rákattintottunk valamelyikre, az aktuális dia szerkezete olyan lesz. Ha új diára van szükségünk,
akkor kattintsunk a KEZDŐLAP Diák csoport Új dia ikonjára, majd egyből kiválaszthatjuk a megfelelő
elrendezést.
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Ha egy több diát nagyon hasonlóra szeretnénk elkészíteni, akkor hasznos lehet a Kijelölt diák duplikálása
parancs. Egy másolat készül a diáról, amin csak kisebb módosításokat hajtunk végre, így jelentősen felgyorsulhat a bemutatónk elkészítési ideje (érettségi!). Az is elképzelhető, hogy egy másik prezentációból
szeretnénk felhasználni egy-egy diát. Erre megoldás a Diák újbóli használata lehetőség. Tallózással megkeressük a megfelelő prezentációnkat, melyet már előzőleg elkészítettünk valamikor. Jobb oldalon megjelennek a benne szereplő diák, amelyikre rákattintunk, bekerül az aktuális bemutatónkba egymás után. További érdekesség, hogy meglévő szöveges fájlok tartalmát is beilleszthetjük a Dia vázlatból parancs segítségével. Tallózással megkeressük, majd rákattintunk a szöveges fájl nevére.
Ha egy vagy több diát törölni szeretnénk, azt normál nézetben is könnyen megtehetjük. A baloldalon lévő
miniatűrök közül kijelöljük a törlendőket (CTRL + egérrel kattintunk), majd egyszerűen a Delete gombot
megnyomjuk a billentyűzetünkön.
Egy dia elkészítése
Azt jelenti, hogy minden objektumot, amire szükségünk van, el kell helyezni az aktuális dián. Ezek leggyakrabban nem mások, mint szövegek, képek, táblázatok, diagramok. A megfelelő elrendezésről már gondoskodtunk, így könnyű a dolgunk. A szövegdobozokba kattintva írhatunk, másolhatunk különböző szövegeket. Ha egyéb objektumot szeretnénk elhelyezni, akkor kattintsunk az adott szövegdobozban halványan
látszó megfelelő ikonra (Táblázat beszúrása, Diagram beillesztése, Képek, Online képek, Videó fájl beszúrása és SmartArt-ábra beszúrása). Érettségin általában szöveg, táblázat, kép és diagram használata kell.
Most nézzük sorra ezeket a megoldásokat, hogyan is tudjuk a gyakorlatban használni.
Szöveg – a legegyszerűbb használni, csak belekattintunk a megfelelő szövegdobozba és írjuk a szövegünket.
Esetleg valahonnan másoljuk és beillesztjük azt. A betű mérete automatikusan igazodik a szövegdoboz
méretéhez (a címnél nem). Alapesetben felsorolásként jeleníti meg a szövegünket, de ezt a szokásos módon
(lásd Word 2013) megváltoztathatjuk, kikapcsolhatjuk. A szövegdoboz objektum méretét, pozícióját, színeit szintén a megszokott módon megszabhatjuk szükség esetén. Pontosan úgy megy minden, ahogyan azt
az előző fejezetben (Word 2013) részletesen megbeszéltük (RAJZESZKÖZÖK menü, Munkaablak, stb.).
A szalageszköztár bármelyik ikoncsoportjának jobb alsó sarkában lévő nyílra kattintva bejön jobboldalra a
munkaablak. Nagyon sok lehetőség van, érdemes végigbogarászni, magyarul van minden.
Kép – kattintsunk az elrendezésben a Képek ikonra, majd keressük meg a képet. Kiválasztjuk, és már a
helyén is van. A továbbiakban a formázásokat a szokásos módon megtehetjük (Word 2013 – 18-24. oldal).
Táblázat – válasszuk most a Táblázat beszúrása ikont. A megjelenő panelen meg kell adnunk, hogy hány
sort, illetve oszlopot szeretnénk. Az OK gombra kattintva kapunk egy előformázott táblázatot. Ez nem
mindig jó nekünk (érettségin nem jó), ezért vegyük le a formázást. A TÁBLÁZATESZKÖZÖK menü
TERVEZÉS szalageszköztárán a Táblázatstílusok csoport Stílusok mezőjének jobb szélén lévő lefelé mutató kis háromszögre kattintva lenyílik a menü, itt kattintsunk a Táblázat törlése parancsra. Ez szerintem
egy rossz fordítás eredménye, ugyanis nem törlődik a táblázat, csak a formátuma, bátran kattintsunk rá.
Ezek után töltsük ki a táblázatunkat kedvünk szerint, majd formázzuk a szokásos módon. Ha nincs előírt
formátum, akkor válasszunk egyet az előbbi stílusok közül és akkor nem kell vesződni vele. Ebben a táblázatban nem lehet számoltatni, ha ilyen kell, van rá megoldás. Kattintsunk a BESZÚRÁS menü Táblázat
ikonjára, majd válasszuk az Excel-számolótábla parancsot. Ezzel már tudunk számoltatni is, használatát
megbeszéltük az előző fejezetben (Word 2013 – 29-33. oldal).
Diagram – kattintsunk az elrendezésben a Diagram beillesztése ikonra, ezt követően ugyanúgy járunk el,
mint az előző fejezetben (Word 2013 – 25-26. oldal).
Szövegdoboz – ha egy üres diára szeretnénk írni, akkor azt csak úgy tehetjük, ha előbb beszúrunk egy szövegdobozt. Kattintsunk a BESZÚRÁS menü Szövegdoboz ikonjára, majd egy üres területen az egérgomb
lenyomva tartásával húzzuk az egeret, így kialakítunk egy szövegdobozt. Ebbe aztán írhatunk, és formázhatjuk a már megismert módokon.
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Háttér
A hátteret gyakran formázzuk, hiszen ez esztétikussá teszi a bemutatónk megjelenését. Kérjünk a dia területén egy helyi menüt, majd válasszuk a Háttér formázása parancsot. Ekkor jobb oldalt megjelenik egy
munkaablak, itt különböző beállításokat tehetünk. A kitöltést határozhatjuk meg, beszélhetünk egyszínű és
színátmenetes kitöltésről, illetve képpel vagy anyagmintával is lefedhetjük a dia hátterét. Ha valamilyen
színnel töltjük ki, akkor mintázatot is rendelhetünk hozzá.
Egyszínű kitöltés esetén válasszunk egy színt a Kitöltőszín ikonra kattintva. A felbukkanó panelen választhatunk egy színt, vagy a További színek parancsra kattintva a Szokásos fülön kattintsunk egy színre, illetve
az Egyéni fülön színkódot adhatunk meg.

Színátmenetes kitöltésnél alapesetben négy színt akar elhelyezni. Ezt megváltoztathatjuk úgy, hogy a Színátmeneti végpontok közül kitörlünk (piros x), illetve hozzáadunk (zöld +). Természetesen előtte rákattintunk arra a színátmeneti végpontra, amit ki akarunk törölni. A törlés a Delete billentyűvel is működik. A
színátmeneti végpontoknak aztán beállítjuk a színét (az előzőekben leírtak szerin), pozícióját, áttetszőségét
és a fényerejét (persze előtte kattintsunk valamelyik színátmeneti végpontra, mindig az aktuálisra vonatkoznak a beállítások). Szabályozhatjuk még a színátmenet típusát (Egyenes, Sugaras, Négyszögletes, Sávos,
Színátmenet a címtől kezdve), irányát és szögét is. De választhatunk előre beállított színátmenetet is!
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A képpel vagy anyagmintával kitöltés esetén alapesetben felkínál egy anyagmintát. Ezt megváltoztathatjuk
az Anyagminta felirat melletti ikonra kattintva.
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Ha pedig képpel akarjuk kitölteni a hátteret, akkor kattintsunk Fájl, Vágólap vagy Online feliratok valamelyikére a Kép forrása felirat alatt. Kiválasztjuk a fájlt, majd meghatározhatjuk az áttetszőségét, pozícióját,
méretezését, igazítását, tükrözését. Ha bekapcsoljuk a Kép kezelése anyagmintaként lehetőséget, akkor nem
torzítja el a kép arányát, de tapétaszerűen (mozaikként) rakja le.

A kitöltés mintázattal lehetőség különböző mintázatokat kínál fel a megadott színekkel (Előtér, Háttér).

Ha végeztünk minden formázással a háttéren, akkor eldönthetjük, hogy csak az aktuális dia háttere legyen
ilyen, vagy az összesé. Ebben az esetben kattintsunk lent a Mindegyik gombra. Ha megbántuk, állítsuk
vissza az eredeti hátteret!
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Élőfej és élőláb
Nem mindig, de néha szükségünk van ilyen objektumokra is. Ha fejlécet, láblécet helyezünk el, az megjelenik az aktuális dián, illetve mindegyiken ismétlődik, ha ezt beállítjuk (a Mindegyik gombra kattintva).
Kattintsunk a BESZÚRÁS menü Élőfej és élőláb ikonjára. A megjelenő panelen szabályozhatjuk, hogy mi
jelenjen meg (csak a láblécben fog megjelenni). A megfelelő jelölőnégyzetekbe elhelyezett pipákkal állíthatjuk be, hogy a dátum és idő, illetve a dia száma látsszon, vagy sem. Ha akarjuk, fix, nem változó dátumot
állíthatunk be. A dia száma a láblécben, jobb oldalt jelenik meg, ezenkívül a láblécben még szöveget is
megjeleníthetünk. Eldönthetjük azt is, hogy a címdián akarunk-e valamit megjeleníteni, vagy nem (Ne legyen a címdián).

A másik fülre kattintva (Jegyzetek és emlékezetők), hasonló lehetőségek közül választhatunk, de itt már a
fejléc tartalmát is beállíthatjuk! Ezek a beállításaink azonban a dián nem jelennek meg, csak a jegyzeteken
és emlékezetőkön (a NÉZET menü Emlékezető minta, Jegyzetminta ikonjára kattintva láthatjuk őket).
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e) Animáció és áttűnés
Ezek azok az eszközök, melyek igazán látványossá, izgalmassá teszik a bemutatónkat. Persze, azért óvatosan bánjuk velük. A túl sok „csillivilli”, a zörejek, hanghatások idegesítőek is lehetnek!
Az animációkkal tehát azt szabályozhatjuk, hogy egy dián az objektumok (szövegek, képek, alakzatok,
táblázatok, diagramok) hogyan jelenjenek meg, esetleg tűnjenek el. Válasszunk egy diát, majd kattintsunk
a rajta lévő egyik objektumra. Ezután az ANIMÁCIÓK menüt választva, a szalageszköztár segítségével
különböző animációkat rendelhetünk a kijelölt objektumhoz, melyen további beállításokat végezhetünk.

Legfontosabb beállítások például, hogy milyen legyen az animáció, hogyan induljon, mennyi ideig tartson,
késleltetjük-e.
Az első a legfontosabb, azaz, adjunk hozzá egy animációt, hiszen ezt akarjuk. Ehhez Kattintsunk az Animáció hozzáadása ikonra és a legördülő panelen válasszunk egy nekünk tetsző animációt, effektust. A következő képen láthatjuk a választékot, ami elég sok. Ha ez nem lenne elég, akkor rákattinthatunk a További
megjelenési effektusok (kiemelési, eltűnési effektusok) parancsra, és további lehetőségek közül választhatunk. Azt, hogy megjelenést, kiemelést vagy eltűnést rendeljünk egy objektumhoz, mi döntjük el a feladat
függvényében (érettségi vizsgán megadják).
Az alábbi két képen az előbb leírtakat szemléltetjük, magát a hozzáadást, illetve a további lehetőségek
előhívását.
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Ha választottunk animációt (animációkat), akkor mellettük egy sorszám jelenik meg. Ez jelzi, hogy az objektum animációval rendelkezik, és azt is mutatja, hogy vetítéskor hányadikként jelenik meg.

Ha egy dián vannak animációk, akkor azokat módosíthatjuk, vagy el is távolíthatjuk. Az eltávolítás igen
egyszerű, rákattintunk a megfelelő animációs sorszámra, majd a Delete gombbal töröljük. A módosításhoz
kattintsunk az Animációs munkaablak parancsra a Speciális animáció csoportban.
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A fenti képen látható ablak szokás szerint jobb oldalon jelenik meg. Itt kiválaszthatjuk a szerkeszteni kívánt
animációt, és a mellette lévő nyílra kattintva megtehetjük az egyéb beállításokat. Érdemes az Effektus beállításai parancsot választani. A felbukkanó panelen az animációtól függő, különböző módosításokat hajthatunk végre a három fül segítségével (Effektus, Időzítés, Szöveg animálása).
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A beállítások értelemszerűek, magyarul vannak, úgyhogy nem jelenthet problémát, csak a fantáziánk szab
határt a formai kialakításnál (kivéve az érettségit, ott általában megmondják, hogy mit és hogyan).
Az animációk sorrendjét is kedvünk szerint változtathatjuk. Jelöljünk ki egyet (kattintsunk a sorszámára),
majd az Időzítés ikoncsoportban az Áthelyezés korábbra, illetve az Áthelyezés későbbre parancsok felhasználásával megtehetjük ezt.
Érdekes megoldás lehet bizonyos esetekben az Eseményindító. Megadhatjuk, hogy a dián lévő egyik animáció csak akkor induljon, ha egy másik objektumra kattintunk. Helyezzünk el egy szövegdobozt a diára
a kipróbálásához, és írjunk bele egy szöveget (például: Indítás). Ezt követően az egyik animációs objektumot jelöljük ki, majd kattintsunk az ANIMÁCIÓK menü Speciális animáció csoportjában az Eseményindító
parancsra. A legördülő listából válasszuk ki az előbb elhelyezett szövegdobozunkat. Ezután, ha levetítjük
a prezentációnkat, és a megfelelő diához érünk, akkor az a bizonyos animáció csak akkor fog elindulni, ha
rákattintunk az Indítás szöveget tartalmazó szövegdobozra. Természetesen működik akkor is, ha nem egy
feliratot helyezünk el, hanem egyéb objektumot (képet, alakzatot, esetleg egy akciógombot az alakzatok
közül).

Az áttűnéssel határozzuk meg, hogy a vetítés során az egyes diák hogyan jelenjenek meg egymás után. Itt
is sok lehetőség közül választhatunk, melyeket formázhatunk is. Válasszunk ki egy diát, majd kattintsunk
az ÁTTŰNÉSEK menüre. A megjelenő szalageszköztáron jelöljük ki azt az áttűnést, ami tetszik nekünk.
Az ikoncsoport jobboldalán lévő kis lefelé mutató nyílra (felette egy kis vonal) kattintva több áttűnési effektusból válogathatunk.
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Ezt követően beállíthatjuk a továbbítás módját (kattintásra, vagy időzítéssel), az áttűnési effektus időtartamát, egyéb beállításokat (például az irányt). Alapesetben az aktuális diára vonatkozik minden beállítás, de
ha rákattintunk a Mindegyikre parancsra, akkor az összes dia a bemutatónkban ezzel az áttűnési effektussal
lesz látható.

f) Hivatkozások
Különböző hivatkozásokat is elhelyezhetünk a bemutatónkban (hiperhivatkozásnak mondjuk). Ezek szintén nagyon hasznosak, ha ezekre kattintva el tudunk indítani valamit, illetve a bemutatónk valamelyik pontjára tudunk ugrani. Beszélhetünk tehát úgynevezett külső, illetve belső hivatkozásról. Külső az, amikor egy
fájlt, vagy egy Internetes oldalt indítunk a kattintással. Belső hivatkozásnál pedig a bemutatónkban kerülünk egy másik helyre. Hivatkozás elhelyezéséhez kattintsunk a BESZÚRÁS menü Hivatkozások ikoncsoportjában a Hiperhivatkozás ikonra. A megjelenő ablakban eldönthetjük, hogy milyen hivatkozást szeretnénk a kijelölt objektumhoz rendelni (Létező fájl vagy weblap, Dokumentum adott pontja, Új dokumentum,
E-mail cím).
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Ha egy fájlt akarunk indítani, akkor keressük meg a gépünkön tallózással a Hely mező melletti nyílra kattintva, majd jelöljük ki. Ha egy weboldalt akarunk indítani, akkor a Cím mezőbe írjuk, vagy másoljuk be
az adott weblap címét (például a Startlap címét). Ezt követően kattintsunk az OK gombra.
Ha a bemutatónkba szeretnénk valahová ugrani, akkor kattintsunk a Dokumentum adott pontja ikonra. Itt
láthatjuk azokat a könyvjelzőket, amikhez tudunk hivatkozást készíteni.

Új dokumentumot indíthatunk az Új dokumentum ikon segítségével (bármilyen típus lehet). Ha egy nem
létező dokumentumot írunk be, akkor létrehozza üresen, és kattintásnál megnyitja.
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E-mail címhez is könnyű hivatkozást készíteni, kattintsunk most az E-mail cím ikonra. A megjelenő panelen adjuk meg az e-mail címet, írjunk a Tárgy mezőbe szöveget és már indítja is az alapértelmezett levelező
programunk új levél írása ablakát, írhatjuk a levelet.

g) Diavetítés
Miután megterveztük, létrehoztuk, megformáztuk és animáltuk a bemutatónkat, próbáljuk ki, vetítsük le
magunknak. Előtte azonban a vetítéshez is tudunk egy-két beállítást elvégezni, ha akarunk. Ehhez kattintsunk a DIAVETÍTÉS menüre, melynek szalageszköztárán találjuk a beállításokat segítő parancsokat.
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Sok mindent szabályozhatunk, de talán kattintsunk a Diavetítés beállításai ikonra. Itt tudjuk a legfontosabb
beállításokat megtenni.

A bemutató típusát, melyik diákat vetítsük (nem biztos, hogy az összeset akarjuk), hogyan legyen a továbbítás, mi legyen a megjelenítő eszköz (laptop és projektor esetén fontos), a képernyő felbontása és egyéb
beállítások. Ezek közül kiemelném az Ismétlés az „Esc” billentyű lenyomásáig lehetőséget. Ha ezt bekapcsoljuk, akkor az utolsó dia után ismét kezdődik elölről mindaddig, míg le nem nyomjuk az Esc billentyűt
(„végtelen” vetítés).
Hát ennyit kívántam a prezentáció készítésről írni, természetesen több mindent tud a program, mindenki
fedezze fel bátran ezeket.
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3. TÁBLÁZATKEZELÉSI ALAPISMERETEK
a) Elméleti alapok
A szövegszerkesztő programok után a táblázatkezelő programok használata a leg elterjedtebb a világon.
Nagyon hasznosak, rendkívül megkönnyítik a munkát. Sok bonyolult, ismétlődő számítást és elemzést elvégeznek helyettünk, persze, ha tudjuk használni. A mai táblázatkezelő programok egyre jobban fel vannak
vértezve beépített függvényekkel, melyeket mi csak használunk. Mivel bizonyos matematikai, logikai gondolkodást igényel, nehezebb használni, mint mondjuk egy szövegszerkesztő vagy prezentáció készítő programot. A diákok nem is kedvelik annyira, de hát az életben egyre nagyobb szerep jut a reáltudományoknak
(informatika, mérnöki tudományok, pénzügyi ismeretek, stb.), így ezek ismerete elkerülhetetlen. Természetesen most is csak olyan mélységekig jutunk, ami az érettségi vizsgához elegendő. Ez csak egy csekély
hányada a táblázatkezelésnek, de erre lehet építeni később a munkahelyen.
Tekintsünk át most egy-két alapfogalmat!
















Munkafüzet – maga a fájl, ami fizikailag létrejön egy háttértáron mentés után.
Munkalap – egy munkafüzetben lévő dokumentum, mely adatok tárolására és kezelésére szolgál.
Oszlop – függőleges elhelyezkedésű adatok halmaza, az angol abc betűivel azonosítjuk
Sor – vízszintes elhelyezkedésű adatok halmaza, pozitív egész számokkal azonosítjuk
Cella – egy oszlop és egy sor metszete, betű (vagy betűk) és egy szám azonosítja
Cellahivatkozás – a cella azonosítója, például C7 vagy AN25
Aktív cella – a kijelölt cella vagy tartomány
Kitöltő négyzet – az aktív cella jobb alsó sarkában lévő kis négyzet alakú jel
Tartomány – cellák valamilyen szempont alapján önállóan kezelendő csoportja
Blokk – téglalap alakú tartomány
Táblázat – cellákból álló háló, melybe az adatokat és a számításokat írjuk
Képlet – a cellák tartalmával elvégzendő műveletsort leíró formula
Függvény – olyan beépített képlet, melynek segítségével kényelmesebben számolhatunk
Argumentum – azok az értékek, melyekkel a függvényekben műveleteket végzünk
Diagram – a munkalap adatainak grafikus megjelenítési formája

b) A Microsoft Excel 2013 indítása, nyitóképernyő
A program indítása a már megszokott módon történik:
Start  Minden program  Microsoft Office 2013  Excel 2013
Ezt követően választhatunk sablont, vagy egy Üres munkafüzetet kérünk. Jól jöhetnek a sablonok, de legtöbbször egy üres munkafüzettel kezdünk hozzá a feladathoz. Az érettségi egy speciális helyzet, üres munkafüzettel kezdünk, de a nyers adatokat megkapjuk egy szöveges állományban, hogy ne menjen az idő az
adatfeltöltéssel. Ezt az állományt beimportáljuk a munkafüzetünkbe, hogy miként, arra később visszatérünk. A következő képeken a program indítását és a nyitóképernyőt láthatjuk. A nyitóképernyőn megtalálhatók a szokásos dolgok, menüsor szalageszköztárakkal, gördítő sávok jobboldalt és lent. Újdonság a szerkesztőléc, illetve a lapfülek.
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c) Adatok, adatbevitel
Sokféle típusú adattal dolgozhatunk, ezeket a cellákba írjuk, így a cella kiemelt fontosságú a táblázatkezelésnél. Nézzük ezeket a típusokat, kattintsunk a KEZDŐLAP menü Szám ikoncsoport jobb alsó sarkában
lévő kis nyílra.

Láthatjuk tehát, hogy mindenféle adattal dolgozhatunk, és, ha egyik sem felel meg, akkor lehetőségünk van
egyéni formátumokat is megadni. Ha kiválasztunk egy típust, akkor további beállításokat tehetünk a típuson
belül. Ezek attól függenek, hogy milyen típust választottunk (érdemes végignézni őket). Szám típusnál
például a következőket állíthatjuk be:
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Érdekesebb az egyéni számformátum! Ha kiválasztjuk, akkor felkínál előre megadott formátumokat, de mi
is kialakíthatunk ilyeneket. Ehhez a Formátumkód mezőben kell beírnunk a nekünk tetsző formátumot.
Belekattintunk ebbe a mezőbe és kitöröljük az ott lévő szöveget. Ezután írhatjuk a sajátunkat, de be kell
tartani a következőket. Négy féle dolgot szabályozhatunk (ha akarunk), és közéjük pontosvesszőt kell írni.
Először azt adhatjuk meg, hogy miként nézzen ki egy pozitív szám, utána azt, hogy egy negatív szám, aztán
a nulla és végül a szöveg. Természetesen nem muszáj mind a négyet megadni, csak amire szükségünk van.
Nézzünk egy példát:
0,000;”- ”0,0;A fenti példában egy pozitív szám három tizedes jeggyel jelenik meg, egy negatív szám egy tizedes jeggyel
és előtte egy – jellel, a nulla pedig – jellel. A szöveget most nem szabályoztuk.
Másik példa:
0” cm”
Itt csak a pozitív számot szabályoztuk, a szám egész számként fog meglenni és utána egy szóközzel elválasztva a cm betűk is megjelennek. Fontos, hogy nem tettünk pontosvesszőt utána, ezért negatív szám és
nulla esetén is ugyanezt alkalmazza rá! Ha viszont kiírjuk a pontosvesszőket, de nem adunk meg semmit,
akkor negatív szám, nulla és szöveg esetén nem ír ki semmit!
0” cm”;;;
Bővebben ezen a linken olvashatunk róla:
https://support.office.com/hu-hu/article/Egy%C3%A9ni-sz%C3%A1mform%C3%A1tuml%C3%A9trehoz%C3%A1sa-%C3%A9s-t%C3%B6rl%C3%A9se-78f2a361-936b-4c03-877209fab54be7f4?omkt=hu-HU&ui=hu-HU&rs=hu-HU&ad=HU
Érettségi vizsgán gyakran van ilyen jellegű feladat, ezért érdemes tisztában lenni az alapokkal. Azért nem
kell megijedni, bonyolult dolgok nincsenek. Legtöbbször egy szám után valamilyen szöveget kell megjeleníteni (pl. cm, kg, hl, stb.).
Adatokat alapvetően kétféle módon vihetünk be a cellákba: beírjuk, vagy importálunk. A beírás egyértelmű,
de egy kicsit kellemetlen, ha sok adatot kell begépelni. Importálás során egy külső fájlból hozunk be adatokat a munkalapunkra (ez történik érettségin). Nézzük, ez hogyan megy. Figyeljünk oda, hogy melyik az
aktív cella, mert onnan kezdve lesznek majd bent az adataink. Ha nem adják meg, akkor az A1-es cella
legyen az aktív. Ezt követően kattintsunk az ADATOK menü Külső adatok átvétele ikoncsoport Szövegből
ikonjára (érettségin ez kell szinte mindig, de van más lehetőség is). A felbukkanó ablakban tallózással
megkeressük a fájlt, majd kijelöljük és a Beolvasás gombra kattintunk. Ekkor elindul az úgynevezett Szövegbeolvasó varázsló, ami lépésenként végigvezet az adatimportálás folyamatán. Az első lépésnél hagyjuk
a jelölést a Tagolt típusnál (szinte mindig ilyen a forrásszöveg). A fájl eredetére viszont figyeljünk oda,
mert ha nem jó kódolást választunk, akkor a karakterek nem jelennek meg helyesen! Érettségin megadják
a fájl eredetét, ha esetleg mégsem, akkor mi választjuk ki a megfelelőt. Ilyenkor arra figyeljünk, hogy lejjebb, a minta ablakban megjelenő szövegben lássuk a magyar ékezetes betűket. A Fájl eredete mező jobboldalán látható nyílra kattintva, a legördülő menüből válasszuk ki a megfelelőt. Ha nem adják meg, akkor
szükség szerint válasszuk a Közép-európai (Windows) lehetőséget, lényeg, hogy a minta ablakban helyesek
legyenek a magyar ékezetes karakterek. Az Adatok fejlécet tartalmazhatnak mezőt hagyjuk üresen, ezután
kattintsunk a Tovább gombra.
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A második lépésnél a forrásfájl szerkezetét kell helyesen beállítani, a program fel szokta ismerni a tagoló
szimbólumokat. Ha mégsem helyes, azaz, a minta ablakban nem látunk függőleges elválasztó vonalakat,
akkor nekünk kell választani.
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Ezután jöhet a harmadik, befejező lépés. Itt egyenként beállíthatnánk az oszlopok adattípusát, de ne tegyük!
Ezt pontosabban elvégezhetjük az importálás után, a programban (ha szükség van rá). Kattintsunk a Befejezés gombra, és végeztünk az importálással, dolgozhatunk az adatokkal.

A végleges befejezés előtt még eldönthetjük, hogy hová akarjuk importálni az adatokat. Ha akarjuk, átírhatjuk a kezdő cella helyét, vagy egy másik munkalapot is választhatunk. Az Adat felvétele az adatmodellbe
lehetőséggel választhatunk a fenti listából (Táblázat, Kimutatás, Kimutatásdiagram, Csak kapcsolat létrehozása). Nekünk azonban ezekkel a dolgokkal nem kell foglalkozni, kattintsunk az OK gombra!
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d) Kijelölések, beszúrások
Mielőtt nekilátnánk a munkának, ismerkedjünk meg a kijelölésekkel. Nem nehéz, de fontos, hiszen, ha egy
adattal dolgozni akarunk, vagy formázni akarjuk, akkor ki kell jelölni. Vegyük sorra az úgynevezett alapkijelöléseket:








Egy cella kijelölése – kattintsunk rá
Összefüggő cellatartomány kijelölése – kattintsunk egy cellára, majd húzzuk az egeret a gomb
lenyomva tartásával
Nem összefüggő cellatartomány kijelölése – a CTRL billentyű lenyomva tartása mellett kattintsunk különböző cellákra, vagy jelöljünk ki tartományokat
Egy oszlop kijelölése – kattintsunk az oszlop azonosítójára
Több oszlop kijelölése – kattintsunk az egyik oszlopazonosítóra, majd az egérgomb lenyomva tartásával húzzuk az egeret jobbra, vagy balra
Egy sor kijelölése – kattintsunk a sor azonosítójára
Több sor kijelölése – kattintsunk az egyik sorazonosítóra, majd az egérgomb lenyomva tartásával
húzzuk az egeret le, vagy fel

Ha meg akarunk szüntetni egy kijelölést, akkor kattintsunk egérrel egy olyan területre, amelyik nem volt
kijelölve.
Egy munkalapra szükség esetén cellákat, sorokat, oszlopokat és munkalapokat is be tudunk szúrni utólag.
Ehhez kattintsunk a KEZDŐLAP menü Cellák ikoncsoportban a Beszúrás ikon alatti nyílra, majd válasszuk
ki, hogy mit akarunk beszúrni.

Ha cellát szúrunk be, akkor a megjelenő panelen kiválaszthatjuk ennek módját, azaz, hogy mit, és merre
toljon el.

Sor beszúrásakor az aktuális sor fölé szúrja az új sort, oszlop beszúrása esetén pedig az aktuálistól balra
helyezi el az új oszlopot. Munkalap beszúrásával pedig lesz egy újabb munkalapunk a munkafüzetben.
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e) Számolások
Miután vannak adatok a munkalapon, jöhetnek a számítások. Ezt kétféleképpen tehetjük: a szerkesztőlécen
beírunk egy képletet (mindig egyenlőség jellel kell kezdeni), vagy használjuk a Microsoft Excel 2013 beépített függvényeit (13 kategóriában 448 darab). Legtöbbször a beépített függvényeket használjuk, de néha
szükség van kézzel beírt képletekre is, ezért ezt tekintsük át először.
Képletek írása
Mint azt már megbeszéltük, képleteket a szerkesztőlécen írunk, és be kell tartani bizonyos szabályokat. A
képletek olyan egyenletek, amelyek a munkalapon szereplő értékekkel számításokat hajtanak végre. A képletet egyenlőségjellel kell kezdeni, nem használhatunk ékezetes karaktereket és üres karaktert (space). Egy
egyszerű képlet például a következő:
=2*3+7
A képlet tartalmazhat számot, függvényt, hivatkozást, műveleti jelet (operátort), állandót és egyéb jelet. Itt
egy példa:
=SZUM(A3+B7)-2*7^3
A fenti példában a SZUM egy függvény, az A3 és a B7 hivatkozás, a + – * ^ operátorok és a zárójelek
pedig egyéb jelek.
Tekintsük át az operátorokat, melyeket csoportokba sorolhatunk.
Számtani operátorok:
+ (plusz) jel
– (mínuszjel)
* (csillag)
/ (törtjel)
% (százalékjel)
^ (kalapjel)

összeadás
kivonás
szorzás
osztás
százalék
hatványozás

Összehasonlító operátorok
= (egyenlőségjel)
> (nagyobb, mint jel)
< (kisebb, mint jel)
>= (nagyobb, vagy egyenlő jel)
<= (kisebb, vagy egyenlő jel)
<> (nem egyenlő jel)

egyenlő
nagyobb
kisebb
nagyobb, vagy egyenlő
kisebb, vagy egyenlő
nem egyenlő

Szövegösszefűző operátor
& (és jel)

két szöveges értéket összefűz egy szöveggé

Hivatkozási operátorok
: (kettőspont)

tartományoperátor (pl. A2:F12)

; (pontosvessző)

egyesítő operátor (pl. SZUM(A2:B5;C4:F7)

(szóköz)

metszetoperátor, két hivatkozás közös cellájára egyetlen hivatkozást hoz létre (pl. B7:D7 C6:C8  C7)

A képleteket a Microsoft Excel 2013 balról jobbra, a matematikai szabályok szerint értékeli ki!
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Beépített függvények használata
A feladattól függően választjuk ki, hogy melyik függvény kell a probléma megoldásához. Az sem ritka,
hogy nem egy, hanem több függvényre lesz szükségünk ehhez. Ilyenkor egymásba ágyazzuk a függvényeket (lásd később). Nézzük meg, hogyan férünk hozzá a beépített függvényekhez. Mint azt már megszokhattuk, több úton is járhatunk. Azt, hogy ki melyik megoldást választja, ízlés dolga, na meg a gyakorlaté!
Vegyük sorra ezeket a lehetőségeket.
A KÉPLETEK menüben, a Függvénytár csoportban a megfelelő ikonra kattintva kereshetünk, majd választhatunk alkalmas függvényt.

A KEZDŐLAPON a Szerkesztőléc mellett, balra látható Függvény beszúrása ikonra (f(x)) kattintva a
felbukkanó panelen választhatunk függvényt.

Kereshetünk is függvényt, írjuk be a nevét a Függvény keresése mezőbe, majd kattintsunk a Keresés
gombra. Ha pedig választottunk függvényt, kattintsunk az OK gombra.
Egy másik lehetőség pedig az, hogy a szerkesztőlécen az egyenlőségjel beírása után elkezdjük írni a függvény nevét. Amint beírunk egy karaktert, már fel is bukkannak azok a függvények, amik ilyen betűvel
kezdődnek. Tovább írva a függvény nevét, szűkül a kínálat. A kurzor le-fel billentyűk segítségével tallózzunk a függvények nevein, közben kiírja, hogy az adott függvény mit csinál. Végül válasszuk ki a megfelelő
függvényt, majd nyomjuk meg a TAB billentyűt! Ekkor a szerkesztőlécre kerül a kiválasztott függvényünk,
és megjelenik a használatára vonatkozó információ is! Ennek megfelelően megadjuk a függvény argumentumait (beírjuk, vagy kijelöljük a megfelelő cellákat), a végén pedig megnyomjuk az ENTER billentyűt. A
következő két kép ezt a folyamatot szemlélteti, egy egyszerű összeadás függvény felhasználásával.
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Ne felejtsük el, hogy mielőtt elkezdenénk a számolást (akár képlet beírásával, akár a beépített függvények
használatával), jelöljük ki azt a cellát (kattintsunk rá), amiben az eredményt meg akarjuk jeleníteni! Arra
sajnos nincs orvosság, hogy melyik függvényt kell használni! Ez mindig az adott feladattól függ, annyit
tehetünk, hogy sokat gyakorlunk. A feladat tulajdonképpen egy szöveges matematikai feladatnak felel meg,
ott is nekünk kell önállóan kitalálni, hogy mit hogyan csináljunk, milyen egyenletet írjunk fel. Ha ez megvan, akkor annak végrehajtása már nem túl nehéz, technikai jellegű probléma. Az érettségi táblázatkezelési
feladatokkal is ugyanez a helyzet, a nehézséget az adja, hogy nekünk kell kitalálni azt, hogy mikor, melyik
függvényt (függvényeket) kell használni!
Most beszéljük meg a függvények egymásba ágyazását, amit már említettem, és elég sokszor szükség van
rá. Először azt kell eldönteni, hogy melyik legyen a külső függvény, és melyik a beágyazott belső függvény.
Ezt szintén a feladat szabja meg, nincs rá általános megoldás! Ha sikerült eldöntenünk, akkor válasszuk ki
az első függvényt a Függvénytár vagy a Függvény beszúrása megoldások valamelyikével (az előzőekben
tárgyaltuk a függvények használatának módszereit).
Két egyszerű függvényt ágyaztunk egymásba az alábbi képen (IINDEX, HOL.VAN). Az INDEX függvény
a külső, a panelján a Tömb és az Oszlop_szám mező értékeit megadtuk, mert ezeket ismertük. Vagy kézzel
írjuk be, vagy az egérrel jelöljük ki a tartományt. Ezután a Sor_szám mezőbe kattintva jöhet a másik függvény. Vagy beírjuk kézzel, vagy a szerkesztőléctől balra található Név mező melletti lefelé mutató háromszögre kattintva a legördülő panelen megkeressük a HOL.VAN függvényt. Amennyiben nincs itt, kattintsunk a További függvények parancsra, és az ismert függvény panelen keressük meg! Végül kattintsunk a
Kész gombra. Egymásba ágyazott függvényeknél a szerkesztőlécen látható függvény névre kattintva átválthatunk közöttük és tovább szerkeszthetjük azt. A két függvény használatát később megbeszéljük, most csak
a példa kedvéért néztünk egy beágyazást!
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f) Az eddigi érettségiken (közép-és emeltszint) előfordult függvények
A következőkben felsorolt függvények 2015 tavaszi időszakkal bezárólag előfordultak az informatika érettségiken, közép-és emeltszinten. Ezért érdemes mindenkinek átnézni őket! Mi most nem megyünk bele
részletesen a függvények használatába, hiszen magyarul van minden információ. A hangsúly továbbra is
azon van, hogy a szöveg alapján értelmezni tudjuk a feladatot, és rájöjjünk arra, hogy melyik feladatrészhez
milyen függvényt kell alkalmaznunk. Ez az igazi kihívás, a választott függvény használata már csak technikai kérdés, azt meg leírja maga a függvény.
A függvényeket abc sorrendben, és nem fontosság szerint gyűjtöttem ki. Elsők között itt vannak mindjárt
az adatbázis függvények, melyek mindig AB.-al kezdődnek. A Microsoft Excelben az adatbázis összetartozó adatok sorokba (rekordokba) és oszlopokba (mezőkbe) rendezett listája. Az oszlopoknak fejléccel kell
rendelkezni. Az adatbázis függvények esetén három paramétert (argumentumot) kell megadnunk:
Adatbázis – az adatbázist alkotó cellatartomány (oszlop feliratokkal)
Mező – melyik oszlopot használjuk a függvényben (sorszáma vagy oszlop felirat)
Kritérium – olyan cellatartomány, mely a feltételt tartalmazza (oszlop felirat másolatával)
A következő képen az AB.SZUM függvény használatát látjuk egy egyszerű példán keresztül. Mit is látunk,
hogyan értelmezzük a feladatot. Az egyszerűség kedvéért felvettünk egy kis (mini) adatbázist (fejléccel
ellátott táblázat). Ez a C3:E8 tartományban látható, a mezőnevek most gyümölcsök nevei. Alatta számokat
adtunk meg, ezekkel fog dolgozni a függvény. A G oszlopban adtuk meg a feltételünket (G3:G4), ami most
az, hogy minden olyan számra alkalmazza a függvényt (összeadás), ahol az „alma” oszlopban háromnál
nagyobb szám van.
Vegyük sorra a függvény paneljének három argumentumát. Adatbázisként a C3:E8 tartományt szerepeltetjük, hiszen ebben akarunk valamit összeadni. Mezőként annak az oszlopnak a fejlécét (nevét) adtuk meg,
melyben majd a konkrét számolást végezze a függvény (most a „körte” oszlopról van szó). A kritérium
pedig a G3:G4 tartomány, ami azt jelenti, hogy csak azokat a cellákat adja össze a „körte” oszlopban, melyek azokban a sorokban vannak, ahol az „alma” oszlopban háromnál nagyobb számok találhatók! Sárgával
jelöltem meg azokat a sorokat, melyek megfelelnek a feltételnek. Ezekben a sorokban lévő számok összege
a „körte” oszlopban valóban 15!
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A többi adatbázis függvény ugyanígy működik, ha egyszer megértjük a lényegét, akkor nem is olyan félelmetes. Sokat segít, hogy minden magyarul van, és még ott van a súgó is (szintén magyarul).
AB.ÁTLAG – egy adatbázisban átlagot számol
AB.DARAB – egy adatbázisban megszámolja a számokat
AB.DARAB2 – egy adatbázisban megszámolja a nem üres cellákat
AB.MAX – egy adatbázisban a legnagyobb számot adja eredményül
AB.MEZŐ – egy adatbázisból megad egy mezőt, ami megfelel egy adott feltételnek
AB.SZUM – egy adatbázisban összead számokat
ABS – egy szám abszolút értékét adja
ARCSIN – egy szám arkusz szinuszát adja meg
ÁTLAG – egy tartományban lévő számok számtani közepét adja meg
ÁTLAGHA – egy adott feltétel által megadott tartományban lévő számok számtani közepét adja meg
BAL – egy szövegrész elejétől megadott számú karaktert ad eredményül
DARAB – megszámolja a számokat tartalmazó cellákat egy tartományban
DARAB2 – megszámolja, hogy hány nem üres cella van egy tartományban
DARABTELI – megszámolja azokat a nem üres cellákat, melyek valamilyen feltételnek megfelelnek
DARABÜRES – megszámolja az üres cellákat egy tartományban
DÁTUM – egy dátumot átír számmá (ahogyan ő azt tárolja, 1900.01.01-től sorszámként kezeli)
ÉRTÉK – számot ábrázoló szöveget (idézőjelek között) számmá alakít („100 000 Ft”  100000)
ÉS – logikai függvény, megvizsgálja, hogy minden argumentum igaz-e (ekkor az eredménye igaz)
ÉV – egy Excel dátum értékhez tartozó évet írja ki (367  1901)
FKERES – egy tartomány bal szélső oszlopában megkeres egy értéket, majd annak sora, és egy megadott
oszlop metszéspontjában lévő cella értékét adja meg
FOK – radiánt fokká alakít át
HA – logikai függvény, megvizsgálja, hogy egy feltétel teljesül-e (IGAZ, HAMIS)
HATVÁNY – egy szám adott kitevőjű hatványát számítja ki
HÉT.NAPJA – egy Excel dátumhoz a hét egy napjának számát adja meg
INDEX – egy tartomány megadott sorának és oszlopának metszetében lévő cella értékét adja meg
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JOBB – egy szövegrész végétől megadott számú karaktert ad eredményül
KARAKTER – egy kódszám által meghatározott karaktert adja eredményül
KEREK.FEL – egy számot felfelé kerekít
KEREK.LE – egy számot lefelé kerekít
KEREKÍTÉS – egy számot adott számú számjegyre kerekít
KICSI – egy adathalmaz k-adik legkisebb elemét adja eredményül
KÖZÉP – megadott számú karaktert ad meg egy szövegrészben, megadott számú karaktertől kezdődően
MA – az aktuális dátumot adja formázva
MARADÉK – maradékos osztás eredménye (8:5  3)
MAX – egy értékhalmaz legnagyobb számát adja meg eredményül
MIN – egy értékhalmaz legkisebb számát adja meg eredményül
MPERC – egy időértékből a másodpercet adja meg
NAGY – egy adathalmaz k-adik legnagyobb elemét adja eredményül
NAGYBETŰS – szövegrészt nagybetűssé alakítja
NEM – logikai függvény, az Igaz és Hamis értékeket ellentétesre változtatja
ÓRA – egy időértékből az órát adja meg
ÖSSZEFŰZ – több szövegdarabot egyetlen szöveggé fűz össze
PERCEK – egy időértékből a percet adja meg
SORSZÁM – kiszámítja, hogy egy szám hányadik egy számsorozatban
SZORZATÖSSZEG – a megadott tartományok számelemeinek szorzatának az összegét adja
SZÖVEG.KERES – egy szövegrészben egy karaktersorozat első előfordulásának a sorszáma
SZUM – egy cellatartományban lévő számokat összeadja
SZUMHA – a megadott feltételnek megfelelő számokat adja össze egy tartományban
VAGY – logikai függvény, megvizsgálja, hogy valamelyik argumentum igaz-e (akkor Hamis, ha mindegyik hamis)
VÉL – véletlen számot ad eredményül (>=0 és <1)
VKERES – egy tartomány felső sorában megkeres egy értéket, és a megtalált elem oszlopából a megadott
sorban elhelyezkedő cella értékét adja eredményül
g) Képlet másolása, hivatkozások típusai
Gyakran szükség van arra, hogy egy képletet, vagy függvényt lemásoljunk. Ez gyorsítja a munkát, hiszen
nem kell minden esetben ugyanazt a függvényt (vagy képletet) többször megalkotni. Az Excel képes erre,
de tisztában kell lennünk néhány nagyon fontos szabállyal. Beszéljük most meg ezeket!
A képletben cellákra hivatkozunk, melyek másolás során alapesetben „mennek” a képletet tartalmazó cellával együtt! Ez legtöbbször jó (ezért nincs tennivalónk), de nem mindig. Vannak helyzetek, amikor a képletben lévő cellák közül egy-kettő jó lenne, ha a „helyén maradna”. Ilyenkor ezeket le kell „rögzíteni”. Az
előzőekben leírtakat most tekintsük át pontosabban, „hivatalosan”.
Képlet másolásakor tehát hivatkozásokat is tartalmaz a képlet, de mi is pontosan ez a fogalom. A hivatkozás
azonosítja a munkalap celláját vagy tartományát, és meghatározza, hogy a képletben használni kívánt értékek vagy adatok hol találhatók. Hivatkozások segítségével egy képletben a munkalap különböző részein
elhelyezkedő adatokat használhatjuk, és egy cella értéke több képletben is előfordulhat. Hivatkozhatunk
ugyanazon munkafüzet más lapjain lévő cellákra, vagy akár más munkafüzetek celláira is. A más munkafüzetek celláira mutató hivatkozást csatolásnak vagy külső hivatkozás nevezzük.


Relatív hivatkozás – egy képlet relatív cellahivatkozása (például A1) a képletet tartalmazó és a
hivatkozott cella egymáshoz képesti elhelyezkedésén alapul. Ha a képletet tartalmazó cella helye
változik, a hivatkozás is módosul. Ha a képletet lemásoljuk, illetve több sort vagy oszlopot töltünk
ki vele, a hivatkozás automatikusan igazodik ehhez. Alapértelmezés szerint az új képletek relatív
hivatkozásokat használnak. Tehát az Excel ilyenkor a hivatkozott cellának nem a pontos „GPS koordinátáit” tudja, hanem, hogy a képletet tartalmazó cellához képest hol helyezkedik el (pl. előre 2őt, jobbra 3-at, stb.)!
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Abszolút hivatkozás – egy képlet abszolút hivatkozása mindig adott helyen található cellára mutat.
Ha a képletet tartalmazó cella helye változik, az abszolút hivatkozás változatlan marad. Ha a képletet lemásoljuk, illetve több sort vagy oszlopot töltünk ki vele, az abszolút hivatkozás nem igazodik
ehhez. Alapértelmezés szerint az új képletek relatív hivatkozásokat használnak, ezért szükség szerint nekünk kell beállítani az abszolút hivatkozást. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a megfelelő azonosító (oszlop, sor) elé egy dollárjelet írunk (például $A$1).
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Vegyes hivatkozás – a vegyes hivatkozás tartalma abszolút oszlop és relatív sor, vagy abszolút sor
és relatív oszlop. Az abszolút oszlophivatkozás alakja $A1, $B1 stb., míg az abszolút sorhivatkozásé
A$1, B$1 stb. Ha a képletet tartalmazó cella helye változik, a relatív hivatkozás módosul, míg az
abszolút hivatkozás változatlan marad. Ha a képletet lemásoljuk, illetve több sort vagy oszlopot
töltünk ki vele, a relatív hivatkozás automatikusan igazodik ehhez, az abszolút hivatkozás viszont
nem.

Ritkán, de néha hivatkozni kell egy másik munkalapon lévő cellára (vagy cellákra). Ezt is megtehetjük,
ilyenkor úgynevezett háromdimenziós hivatkozásról beszélünk.
A háromdimenziós hivatkozások segítségével több munkalap ugyanazon celláinak vagy cellatartományának adatait elemezhetjük. A háromdimenziós hivatkozás cella- vagy tartományhivatkozásból, illetve azt
megelőző munkalapnevekből áll. Az Excel a hivatkozás kezdő és záró neve közötti munkalapokat használja
fel a számításhoz. Például:
=SZUM(Munka2:Munka13!B5)
=Munka4!B5*Munka6!B5
A fenti példák közül az első a Munka2 és a Munka13 közötti munkalapok (őket is beleértve) B5 cellájának
értékét adja össze. A második példában pedig a Munka4 munkalap és a Munka6 munkalap B5 cellájában
lévő értékeket összeszoroztuk. Azt is észrevehetjük, hogy ha egy másik munkalapon lévő cellára hivatkozunk, akkor a munkalap neve és a cella (vagy tartomány) közé felkiáltójelet kell írni, például:
Munka23!G57 vagy Munka7!C2:K24
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Most nézzük meg, hogy a képletek másolását a gyakorlatban hogyan is végezzük el. Ehhez szükségünk lesz
az úgynevezett kitöltőnégyzetre. A kitöltőnégyzet az aktuális cella (vagy tartomány) jobb alsó sarkában
lévő kis sötét négyzet.

Nincs más dolgunk, mint rákattintunk arra a cellára, melyben a másolandó képlet van. Ezután az egérkurzort
a kitöltőnégyzethez visszük (fekete + jel lesz belőle) és az egér gombjának lenyomva tartásával húzzuk az
egeret a másolás irányába.
A kitöltőnégyzettel nem csak képleteket másolhatunk, hanem szinte bármit. Számokat, szövegeket, dátumokat, szabályszerű sorozatokat, stb. Mindenki próbáljon másolni különböző dolgokat, nagyon megkönynyíti a munkát. További érdekességeket találhatunk a KEZDŐLAP menü Szerkesztés ikoncsoportjában lévő
Kitöltés parancsára kattintva.
h) Diagramkészítés
Amikor egy táblázatot létrehoztunk, igen gyakran szükség van az adatok grafikus megjelenítésére is. Ez
látványossá és áttekinthetőbbé teszi a táblázatunk kiemelt fontosságú adatait. Erre való a diagram eszköz!
Persze azért bánjunk vele csínján, nem kell mindenből diagramot készíteni. Most foglalkozzunk a diagramkészítés menetével.
A legtisztább, ha úgy indulunk neki, hogy kijelöljük azokat a cellákat, cellatartományokat, melyekből a
diagramunkat el akarjuk készíteni. Ezután kattintsunk a BESZÚRÁS menü Diagramok ikoncsoportjában a
jobb alsó sarokban lévő kis nyílra. A megjelenő panelen aztán válasszunk alkalmas diagramot a különböző
kategóriákból. Ha az egérkurzort a diagram minta fölé visszük, akkor nagyítva megtekinthetjük a diagramot, így láthatjuk, hogy milyen lesz. A választás után befejezésül kattintsunk az OK gombra.
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Ezt követően létrejön a diagram az aktuális munkalapon, melyet formázhatunk, átalakíthatunk adatok törlésével, illetve bővítésével. Ha aktív a diagram (ki van jelölve), akkor megjelenik egy újabb menüpont zöld
színnel, DIAGRAMESZKÖZÖK néven. Két almenüje van szalageszköztárakkal, TERVEZÉS és FORMÁTUM. Érdemes végigbogarászni, hogy mi mindent tudunk egy diagrammal csinálni (rengeteg dolgot).

Ezeket a lehetőségeket szokás szerint nem fogjuk részletesen végignézni, mindenki elboldogul vele, hiszen
minden magyarul van és értelemszerű. Egy-két fontos dolgot azonban mégis megbeszélünk, jól jöhet az
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érettségin. Itt van mindjárt a diagram helye, azaz, hol legyen. Azon a munkalapon, ahol az adatok vannak,
vagy egy másikon, esetleg egy külön lapon! Változtassuk meg, kattintsunk a TERVEZÉS menü Hely csoportjában a Diagram áthelyezése ikonra. A felbukkanó panelen kiválaszthatjuk a megfelelő helyet.

Az Objektumként itt mezőben a munkafüzetben lévő munkalapok közül választhatunk, ha viszont bejelöljük
az Új munkalapon lehetőséget, akkor létrejön egy úgynevezett diagramlap, amin csak a diagram szerepel.
Természetesen mindjárt át is nevezhetjük ezt a diagramlapot Diagram1-ről valami másra. Kattintsunk bele
ebbe a mezőbe, majd írjuk be az új nevet, végül OK gomb.
Ha már jó helyen van a diagram, akkor foglalkozzunk a rajta lévő adatokkal, illetve a formázással. Néha
szükség van arra, hogy ami a vízszintes tengelyen van, az legyen a függőlegesen, és fordítva. Ehhez kattintsunk a TERVEZÉS menü Adatok csoportjában a Sor/oszlop váltása ikonra.

Igen hasznos az is, hogy az aktív diagram mellett, jobbra fent megjelenik három ikon, melyek segítik a
diagram gyors formázását, átalakítását.
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A Diagram-összetevők segítségével tudunk a diagramon megjeleníteni, vagy elrejteni objektumokat. Ha
tallózunk közöttük (egérrel), akkor jobboldalon a kis háromszögre kattintva további komponensek jelennek
meg, amiket aztán bejelölhetünk, vagy sem.

A Diagramstílusok eszközzel választhatunk másik stílust, illetve színeket.
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A Diagramszűrők lehetőséggel az adatsorok és a kategóriák (vízszintes tengelyen lévő adatok) beállításait
szabályozhatjuk. Ha rákattintunk az Adatsor1 feliratra, akkor a mellette megjelenő ikon segítségével szerkeszthetjük azt. Bármit csinálunk, csak akkor hajtódik végre, ha rákattintunk az Alkalmaz gombra.

Fontos szerepe van az Adatok kijelölése parancsnak. Ezt elérhetjük a fenti képen látható módon, illetve a
TERVEZÉS menü Adatok csoportjában. Így, vagy úgy, kattintsunk rá, a megjelenő ablakban módosíthatjuk
a Jelmagyarázat adatsort, és a Vízszintes tengely (kategóriatengely) feliratait. A jelmagyarázat adatsorait
egyesével, a kategóriatengely feliratait pedig együtt tudjuk módosítani a Szerkesztés gombra kattintva. Jelmagyarázat adatsort hozzáadhatunk, illetve el is távolíthatunk a megfelelő gombokra kattintva. Sor/oszlop
váltásra itt is lehetőségünk van.
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Természetesen magát a diagramtartományt bővíthetjük is, ehhez kattintsunk a mellette lévő mezőbe (ha
kell, töröljük ki az ott lévő feliratot), majd az egérkurzorral jelöljük ki a módosított (új) területet, végül OK
gomb. Ezután a diagramunk már a bővített adatokkal ellátott formában jelenik meg.

A többi szabályozást és formázást a diagramon az olvasóra bízom, kísérletezzen bátran.
i) Formázások
Ha már kész a táblázatunk és a diagramunk is, csinosíthatjuk magát a táblázatot (ha akarjuk, vagy ha a
feladat előírja). Most is rengeteg formázást tudunk beállítani, de ezekbe nem megyünk bele (nem ez a táblázatkezelés lényege). Pár dolgot beszélünk csak meg, ami az érettségiken elő szokott fordulni.
Szegélyezés – jelöljük ki azokat a cellákat (tartományokat), melyeket szegélyezni szeretnénk, majd kattintsunk a KEZDŐLAP menü Betűtípus ikoncsoportjában a jobb alsó sarokban lévő nyílra. Ezt követően válasszuk a szegély fület, itt beállíthatjuk a megfelelő szegélyek tulajdonságait.
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A fent látható panelen a többi fül segíti az egyéb formázásokat: betűszín, kitöltő szín, igazítások, stb. Ezeket
szintén bátran próbáljuk ki, nincs benne semmi nehézség. Fontos, hogy akármit formázunk, azt előtte ne
felejtsük kijelölni.
j) Egyéb lehetőségek
Végezetül tekintsünk át röviden néhány érdekes és hasznos lehetőséget, melyekkel a Microsoft Excel 2013
fel van vértezve. Ezt a teljesség igénye nélkül tesszük, hiszen nagyon sok dolgot tud még a program, ezekre
azonban egy egyszerű földi halandónak nincs szüksége. Ha valaki mégis kíváncsi az Excel minden rejtélyére, akkor annak meg kell vásárolnia egy Excel szakkönyvet (több száz, esetleg ezer oldalas), és hónapokat, esetleg éveket kell annak bogarászásával, kipróbálásával eltölteni! Mi ezt mos nem tettük, nem tesszük.
Formázás táblázatként
Egy munkalapon adatokat helyezünk el, de ezek nem feltétlenül alkotnak egy összetartozó egységet. Ebből
az következik, hogy nem mondjuk táblázatnak automatikusan a munkalapot! Akkor beszélünk táblázatról,
ha logikailag összetartozó adatokat egy közös egységgé szervezzük. Amikor táblázatot hozunk létre egy
Excel-munkalapon, nem csak könnyebben kezelhetjük és elemezhetjük az adatainkat, de beépített szűrési,
rendezési és sorárnyékolási funkciókat is használhatjuk. Munkalapon egy táblázatot kétféleképpen hozhatunk létre:
Alapértelmezett táblázat stílussal – ebben az esetben jelöljünk ki egy cellatartományt (lehet üres is), majd
kattintsunk a BESZÚRÁS menü Táblázatok csoportjában a Táblázat ikonra. Ha a kijelölt tartomány legfelső sora táblázatfejlécként használni kívánt adatokat tartalmaz, jelöljük be a Táblázat rovatfejekkel jelölőnégyzetet. Ha nem jelöli be a Táblázat rovatfejekkel jelölőnégyzetet, a program az alapértelmezett Oszlop1 és Oszlop2 nevű táblázatfejlécekkel látja el a táblázatot az adatok fölött. Az alapértelmezett fejlécneveket bármikor megváltoztathatjuk.
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Táblázat létrehozása egy stílussal – jelöljünk ki egy cellatartományt, majd kattintsunk a KEZDŐLAP menü
Stílusok csoportjában a Formázás táblázatként ikonra. Válasszunk nekünk tetsző stílust, így létrejön a táblázat a választott stílussal.

86

Pánczél István

A Microsoft Office 2013 az érettségin

A két módszer közül bármelyiket is választjuk, ha aktív a táblázat, egy újabb menü jelenik meg TÁBLÁZATESZKÖZÖK néven (sárga színnel). Egy eszköztár (TERVEZÉS) tartozik hozzá, itt találhatók a formázást segítő ikonok.

Nem részletezem a lehetőségeket, de nagyon megkönnyítik a táblázat kezelését. Megemlítem azért, hogy a
fejléc sorban látható háromszögekre kattintva szűrési beállításokat tehetünk.

Érdemes még bejelölni az Összegsor jelölőnégyzetet, ekkor az Excel egyből készít egy összegzést, amit,
ha aktív, a mellette lévő nyílra kattintva megváltoztathatunk.

87

Pánczél István

A Microsoft Office 2013 az érettségin

A Szeletelő ikonra kattintva ismét egy jó kis szolgáltatással találkozhatunk, gyorsan tudunk vele szűrni.
Jelöljük be, hogy mely oszlopokhoz akarjuk használni a szeletelőt. Ezután a megjelenő panelen kattintsunk
valamelyik sorra, így csak azokat a sorokat mutatja.

Szöveg tájolása
Ha egy cellában egy szöveget nem vízszintesen akarunk megjeleníteni, akkor azt igen könnyen megtehetjük. Forgassuk el tetszőleges irányban, tetszőleges szöggel. Ehhez kattintsunk a KEZDŐLAP menü Igazítás
csoportjában a Tájolás ikonra.

Ha az utolsó, Cellaformázás: Igazítás parancsot választjuk, részletesebb lehetőségek közül választhatunk.
Ezt láthatjuk a következő képen.
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Cellaegyesítés
Igen gyakran használjuk ezt a lehetőséget is. Jelöljük ki azokat a cellákat, amiket egyesíteni akarunk, majd
kattintsunk a KEZDŐLAP menü Igazítás csoportjában a Cellaegyesítés parancsra. Ezt követően a kijelölt
cellák tartalma egy közös cellában lesz. Visszafelé is működik, azaz, az előbbi parancs melletti nyílra kattintva, a legördülő menüből válasszuk a Cellák szétválasztása parancsot.

Sortöréssel több sorba
Arra is szükségünk lehet, hogy egy cellán belül több sorban írjunk. Alapesetben ezt nem engedi az Excel!
Jelöljük ki a cellát (vagy cellákat), majd kattintsunk a KEZDŐLAP menü Igazítás csoportjában a Sortöréssel több sorba parancsra. Mi történik ekkor? Ha a szöveg hosszabb volt, mint a cella szélessége, akkor az
Excel megtördeli a sort úgy, hogy beférjen. Ha a szöveg eredetileg is befért a cellába, akkor látszólag nem
történik semmi. Persze további szöveg beírásakor már tördeli a szöveget.
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Feltételes formázás
Nem gyakran, de előfordulhat, hogy egy formázást valamilyen feltételhez akarunk kötni. Erre szolgál ez a
megoldás Excelben. Jelöljük ki a kívánt cellatartományt, majd kattintsunk a KEZDŐLAP menü Stílusok
ikoncsoport Feltételes formázás ikonjára. A legördülő menüben aztán számtalan lehetőségünk van feltételek megadására formázáshoz. Nem nézzük végig őket, értelemszerű és magyarul van minden.

Szűrés, rendezés
Szűrés segítségével tudunk gyorsan hozzáférni bizonyos adatokhoz. Az ADATOK menü Rendezés és szűrés csoportjában vannak a megfelelő ikonok, melyekkel megoldhatjuk ezt a feladatot.

Ugyanitt találhatók a rendezésre vonatkozó parancsok is. Az AZ illetve ZA ikonokra kattintva gyorsendezéseket tudunk végrehajtani. Nem mindig szeretjük, mert nem tudunk közbeavatkozni. Ha részletesebb
rendezést kell végrehajtanunk, akkor inkább válasszuk a Rendezés ikont. Itt már több dolgot tudunk beállítani: melyik oszlopot rendezzük, mi legyen a rendezés alapja, milyen legyen a rendezés iránya, szinteket
tudunk hozzáadni és törölni, stb.
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Térjünk át most a szűrésekre. Alapvetően kétféleképpen szűrhetünk: automatikus szűrés (tölcsérszerű
ikon), vagy pedig a Speciális szűrés parancs segítségével. Az automatikus szűrésről már beszéltünk az előzőekben (formázás táblázatként, 87. oldal). A Speciális szűrés izgalmasabb, különböző feltételeket tudunk
megadni a szűréshez, illetve a szűrt adatok helyét is megadhatjuk. A következő képen egy egyszerű szűrés
látható. Az F és a G oszlopokban adtunk meg feltételeket (mint az AB. adatbázis függvényeknél). Azt
láthatjuk tehát, hogy kiszűrtük azokat a gyümölcsöket, amelyek almák, és a mennyiségük 30-nál több. Az
eredmény pedig a C13 cellától indul. Vegyük észre, hogy az alma kétszer szerepel, mert kétszer van 34 a
mennyiségnél!

Ha azt szeretnénk, hogy az alma csak egyszer szerepeljen a kiszűrtek között, akkor kapcsoljuk be a Csak
az egyedi rekordok megjelenítése jelölőnégyzetet. A következő képen ez az eset látható.
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Ismétlődések eltávolítása
Láttuk, hogy a Speciális szűrő segítségével el tudjuk távolítani az ismétlődő adatokat. De mi van akkor, ha
nem akarunk szűrni, egyszerűen csak nem akarunk ismétlődést? Nos, erre kínál kiváló lehetőséget ez az
újabb szolgáltatás. Jelöljük ki a megfelelő cellatartományt, majd kattintsunk az ADATOK menü Adateszközök csoportjának Ismétlődések eltávolítása ikonjára. Az alábbi képen azt látjuk, hogy a 34 csak egyszer
fog látszani. Ne felejtsük el beállítani, hogy van-e fejléc, vagy nincs! A jelölőnégyzetek bekapcsolásával
szabályozhatjuk, hogy melyik oszlopot figyelje.

Az eredmény tehát a következő:
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Nyomtatás előkészítés
Miután elkészültünk a táblázatunkkal és az esetleges diagramunkkal, alakítsuk ki a nyomtatási képet. Erre
azért van szükség, mert gyakran szeretnénk papíron is megjeleníteni egy adott táblázatrészt, vagy diagramot. Jelöljük ki a kívánt cellatartományt, majd kattintsunk a LAPELRENDEZÉS menü Lapbeállítás ikoncsoportjában a Nyomtatási terület ikonra. Ezen belül válasszuk a Nyomtatási terület kijelölése parancsot.
Ezután ellenőrizhetjük, hogy milyen a nyomtatási kép. Kattintsunk a FÁJL menü Nyomtatás parancsára.

Itt láthatjuk, hogy mi van a virtuális papíron. Alul látható, hogy ez a dokumentum 1 oldalas (1/1). Több
oldal esetén pedig láthatjuk, hogy összesen hány oldalunk van, és éppen melyiken mi látható (pl. 2/7).
Ezután szükség esetén további beállításokat tehetünk: példányszám, nyomtató (ha több is van), mit akarunk
nyomtatni, egyoldalas vagy kétoldalas legyen, szétválogatást, lap tájolást, lapméretet, margókat és a nyomtatási terület szélességét. Ha még több beállítást szeretnénk elérni, akkor kattintsunk alul az Oldalbeállítás
parancsra.
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Érdemes végignézni mind a négy fület, és kipróbálni a lehetőségeket (fejléc, lábléc, stb.). Ha mindennel
készen vagyunk, és üzemképes nyomtató áll rendelkezésünkre, kattintsunk a Nyomtatás ikonra. Ha pedig
vissza szeretnénk térni a táblázatunkhoz, kattintsunk balra fent a balra mutató nyílra.
Érdemes még a nyomtatás előtt a NÉZET menü Munkafüzetnézetek csoportjában az Oldaltörés megtekintése ikonra kattintani. Ilyenkor látjuk a teljes dokumentum oldalait, a dokumentum szerkezetét.
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Ha a nyomtatásnál az utolsó mezőben a Nem méretezhető beállítást alkalmazzuk, és nem jelölünk ki nyomtatási területet, akkor ebben a nézetben kék szaggatott vonalak jelzik az oldalak felosztásának szerkezetét.
Egérrel ezeket át tudjuk húzni, így látványosan ki tudjuk alakítani a nyomtatási oldalakat.

Hát ennyit szerettem volna a táblázatkezelés témakörben az Excel 2013 program felhasználásával leírni.
Még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem kívántam „Excel könyvet” írni, csupán az érettségit segítő gondolataimat megosztani az olvasóval. Jó munkát mindenkinek!
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4. ADATBÁZIS-KEZELÉSI ALAPISMERETEK
a) Elméleti alapok
Ebben a fejezetben adatbázis-kezeléssel ismerkedünk meg, de szintén csak olyan mélységben, ami a sikeres
érettségi vizsgához kell. Talán ez a terület fejlődik leg dinamikusabban manapság. Összetett, sokrétű feladatok megoldására képes. Nézzük át a szükséges alapfogalmakat:













Adat – értelmezhető ismeret, megkülönböztethető tulajdonsággal rendelkezik.
Információ – új ismeretet hordozó adat.
Adatbázis – az adatfeldolgozási feladataink szempontjából összetartozó adataink összessége, mely
lehetővé teszi a hatékony hozzáférést, az integritás megőrzését és az adatok védelmét.
Adatbázis-kezelő rendszer – olyan programrendszer, melynek feladata az adatbázishoz való hozzáférés biztosítása és az adatbázis belső karbantartási funkcióinak végrehajtása.
Adatmodell – a valóság objektumainak, azok jellemzőinek és viszonyainak lényeges, általános és
tartós összefüggéseit írja le.
Egyed – olyan dolog, melyet bizonyos jellemzőinek felsorolásával határozunk meg.
Tábla – olyan adatbázis-objektum, amely egy adott témával kapcsolatos adatok tárolására használható. A táblák rekordokból és mezőkből állnak.
Rekord – az egyes rekordok a tábla témájának egyetlen elemével kapcsolatos adatokat tartalmazzák. A rekordot gyakran sornak vagy példánynak is nevezik.
Mező – az egyes mezők a tábla témájának egyik aspektusával kapcsolatos adatokat tartalmazzák.
A mezőt gyakran oszlopnak vagy attribútumnak nevezik.
Mező érték – a rekordok mezőértékeket tartalmaznak, a mezőértéket gyakran egyed-előfordulásnak
is nevezik.
Elsődleges kulcs – a táblázat rekordjainak egyértelmű azonosítója, értéke egyedi.
Kapcsolat – az egyedek közötti viszony.

 – egy rekord (zöld keretben)
 – mező (piros keretben)
 – mezőérték (kék keretben)
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b) A Microsoft Access 2013 indítása, nyitóképernyő
A program indítása a szokásos módon történik:
Start gomb  Minden program  Microsoft Office 2013  Access 2013

A megjelenő ablakban válasszuk az Üres asztalai adatbázis lehetőséget, persze sablonnal is indulhatunk
szükség esetén. Miután adtunk a fájlnak egy nevet és megadtuk a mentés helyét is, kattintsunk a Létrehozás
gombra. Ezt követően megjelenik maga a program, és felkínál nekünk egy üres táblát.
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c) Táblák
Az adatbázis-kezelés folyamatában különböző objektumokkal dolgozunk, leggyakrabban táblákkal, lekérdezésekkel, űrlapokkal és jelentésekkel. Legfontosabb talán a tábla, hiszen az adatainkat ezekben tároljuk.
Egy táblában a logikusan összetartozó adatokat célszerű elhelyezni. A tábla tulajdonképpen egy tematikus,
rekordokba (sorokba) szervezett lista. Érdemes alaposan megtervezni, hogy az adatbázisunkban milyen és
mennyi táblát akarunk létrehozni. Nagy gondot kell fordítani a táblák összekapcsolására is! Érettségin nem
kell törni a fejünket ilyen dolgokon, ott megtervezték a táblákat, kulcsmezőket és a kapcsolatokat. Mi megkapjuk a forrás állományokat, ezeket beimportáljuk táblákba és létrehozzuk az előírt lekérdezéseket, űrlapokat és jelentéseket (lásd később). Nézzük most meg részletesebben, hogyan hozunk létre táblát. Alapvetően kétféleképpen tehetjük ezt, begépeljük az adatokat, illetve importálással.
Tábla létrehozása az adatok begépelésével
Induláskor tehát kapunk egy üres táblát és megjelenik egy újabb menü, TÁBLAESZKÖZÖK néven (sárgás
színnel). Két almenü tartozik hozzá szalageszköztárakkal: MEZŐK, TÁBLA. Máris kezdhetünk írni az
aktív cellába (mezőbe), persze csak akkor, ha már megterveztük, hogy milyen táblákra lesz szükségünk,
illetve az egyes táblákban milyen adatokat tárolunk. A mezőkbe írhatunk különféle típusú adatokat: szöveget, számot, dátumot, időt, pénznemet, logikai értéket (Igen, Nem), stb. Ha beírtunk valamit egy mezőbe,
akkor az ENTER vagy a TAB billentyű lenyomásával ugorhatunk a következő mezőre (persze egérrel is
kattinthatunk, de ez lassabb). Amint megadunk egy mezőértéket, a program automatikusan elnevezi az
oszlopokat Mező1, Mező2, stb. szöveggel. Természetesen ezeket megváltoztathatjuk nagyon könnyen. Kérjünk felette egy helyi menüt, majd válasszuk a Mező átnevezése parancsot. Beírjuk az új nevet és ENTERt nyomunk. Ha már nem akarunk több új mezőt, akkor kattintsunk egérrel a következő sorban az első mező
alatti üres cellára, majd kezdjük kitölteni az új sort (rekordot). Amikor az első rekordot (sort) beírtuk, a
program automatikusan beállította az adattípust. A következő sorokban már csak ilyen típusú adatokat enged írni az adott oszlopban, ellenkező esetben hibaüzenetet kapunk. Azt is észrevehetjük, hogy automatikusan kap minden rekord egy egyedi azonosítót (elsődleges kulcsot).
Miután kitöltöttük a táblázatunkat, különböző beállításokat végezhetünk a MEZŐK illetve a TÁBLA menük szalageszköztárain lévő ikonokkal. A MEZŐK menü Hozzáadás és törlés csoportjában könnyen vehetünk fel különböző típusú újabb mezőket, ezeket az aktuális mezőtől jobbra szúrja be. Természetesen a
Törlés ikon segítségével törölhetjük az aktuális mezőket. A Tulajdonságok csoportban neveket, mezőméreteket, alapértelmezett értékeket állíthatunk be. A Formázás csoportban adattípust és formátumot szabályozhatunk. A Mező érvényesítése csoportban pedig megszabhatjuk, hogy kötelező kitölteni, vagy sem,
egyedi legyen vagy sem, és indexelve legyen vagy sem. A TÁBLA menüvel ne foglalkozzunk, nincs rá
szükségünk (persze aki akarja, megnézheti).
Ha az adatokat beírtuk és beállítottunk mindent, amit akartunk, zárjuk be a táblát. Kétféleképpen is megtehetjük, kattintsunk a Tábla bezárása ikonra jobb oldalon (vigyázat, ne a felső kis x-re kattintsunk, mert
azzal az egész adatbázist bezárjuk), vagy kérjünk helyi menüt a tábla neve felett (Tábla1) és válasszuk a
Bezárás parancsot. Mindkét esetben kér egy nevet a táblának, írjuk be és kattintsunk az OK gombra. Ezzel
máris van egy feltöltött táblánk az adatbázisunkban, baloldalon láthatjuk is. Ha duplán kattintunk rajta,
akkor újra meg tudjuk nyitni és tovább alakíthatjuk.
Tábla létrehozása importálással
Ez a kényelmesebb, hiszen nem nekünk kell begépelni az adatokat. Egy meglévő adatforrást felhasználva
jönnek létre a tábláink. Érettségin mindig így van, hiszen nem mehet el az idő a gépeléssel! Nézzük most
meg az importálás folyamatát. Az induláskor felkínált táblát zárjuk be, nincs szükségünk rá! Ezt követően
kattintsunk a KÜLSŐ ADATOK menü Importálás és csatolás ikoncsoportjában a megfelelő ikonra. Hogy
mit válasszunk, az attól függ, hogy milyen formátumú az adatforrásunk! Általában a Szövegfájl ikonra kell
kattintani (érettségin mindig ez kellett eddig), majd a Tallózás gombra kattintva keressük meg a forrásfájlt.
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Ezt követően kattintsunk az OK gombra, így elindul a Szövegimportáló varázsló. Az alábbi képeken egy
érettségi feladat látszik, vegyük észre, hogy a minta ablakban látható forrásszöveg „fura” karaktereket tartalmaz! Nem megfelelő a forrásfájl kódolása, a Speciális gombra kattintva átállíthatjuk a kért kódolásra
(érettségin legtöbbször UTF-8).
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Miután beállítottuk a megfelelő kódolást (a fura karakterekből ékezetes karakterek lesznek) kattintsunk a
Tovább gombra. A következő lépésben megadhatjuk, hogy a forrásfájlnak milyen a tagolása (általában felismeri a program, vagy megadja a feladat). Akkor megfelelő a tagolás, ha a minta ablakban látjuk a függőleges elválasztó vonalakat. Nagyon fontos ugyanitt, hogy a forrásfájlunk első sora mezőneveket tartalmaz,
vagy sem! Legtöbbször mezőnevekből áll az első sor, ilyenkor be kell jelölnünk Az első sor tartalmazza a
mezőneveket jelölőnégyzetet!
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Kattintsunk ismét a Tovább gombra, jöhet a következő lépés. Itt egyenként a mezőnevekre kattintva beállíthatjuk a megfelelő adattípusokat (ha szükséges). Ez nagyon fontos, ezért feltétlenül nézzük végig, és ahol
kell, állítsuk be a kért (vagy szükséges) típust!

Ha ez is megvan, jöhet a következő lépés (Tovább gomb). Most a kulcsmezőt kell kiválasztanunk! Három
lehetőség közül választhatunk, ez a feladattól függ. Ha nem kell kulcs (nagyon ritka), akkor az utolsót
válasszuk. Ha a meglévő mezők közül akarunk kulcsot, akkor a középső választás a megfelelő. Ha pedig
kell kulcs, de nincs olyan mezőnk, akkor az első választás a jó, de ezt követően majd át kell neveznünk (a
98. oldalon leírtak szerint) a mezőt (általában érettségin megadják a konkrét nevet).
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Végül jöhet a befejező lépés, itt adjuk meg, hogy mi legyen a beimportált tábla neve. Kattintsunk a Befejezés
gombra, és már meg is van a táblánk adatokkal feltöltve. Ezután szükség szerint jöhetnek az újabb importálások, míg minden tábla be nem kerül az adatbázisunkba.
Tábla nézetek
Ha az adatbázisunk táblát, vagy táblákat tartalmaz, akkor baloldalon láthatóak ezek a táblák, és dupla kattintással megnyithatjuk bármelyiket. Ilyenkor alapesetben az úgynevezett Adatlap nézet jelenik meg előttünk. Láthatjuk a táblában lévő adatokat, és továbbszerkeszthetjük, ha akarjuk (érettségin nincs szükség rá)
az előzőekben leírtak szerint. Ha viszont a KEZDŐLAP Nézet ikonjára kattintunk, átválthatunk Tervező
nézetre. Itt a mezőneveket, típusukat és egyéb tulajdonságaikat állíthatjuk be. Ha belekattintunk egy mezőbe, akkor alul láthatjuk ennek a mezőnek a tulajdonságait (ez adattípustól függ). Sok mindent lehet itt
állítani, ezekbe nem megyünk bele. Mindenki kipróbálhatja ezeket, magyarul le van írva minden, lehet
játszani egy kicsit. Érettségin ritkán van erre szükség, ha igen, akkor nagyon egyszerű dolgot kérnek tőlünk
(pl. mezőméret, tizedes hely, stb.). Ami viszont fontos lehet, az a kulcsmező (vagy kulcsmezők) megadása.
Ha nincs kulcsmező a táblában, de valamelyik mezőt kulcsmezőnek szeretnénk megadni, akkor kattintsunk
bele, majd kattintsunk az Elsődleges kulcs ikonra. Ha meg akarjuk szüntetni egy mezőnél a kulcsmező
szerepet, akkor kattintsunk bele, majd az előbbi ikonra, így eltűnik előle a kulcs jel. Ha több mezőt szeretnénk kulcsmezőként használni, akkor jelöljük ki őket, és így kattintsunk az Elsődleges kulcsmező ikonra.
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Táblák összekapcsolása
Ha minden tábla készen van, akkor jöhet az összekapcsolás. Ehhez kattintsunk az ADATBÁZISESZKÖZÖK menü Kapcsolatok ikonjára. A megjelenő ablakban láthatóak a tábláink, ezeket egyenként hozzáadhatjuk a kapcsolatokhoz (dupla kattintással, vagy a Hozzáadás gombbal).

Természetesen, ha vannak lekérdezések is, akkor azok közül is választhatunk. Érettségin általában minden
tábla kell a kapcsolatokhoz, az „életben” azonban lehet, hogy 27 tábla közül csak nyolcat szeretnénk öszszekapcsolni. Ha hozzáadtuk a táblákat (lekérdezéseket), akkor kattintsunk a Bezárás gombra. Ekkor még
a táblák nincsenek összekapcsolva! Most láthatjuk a hozzáadott táblákat (lekérdezéseket), jöhet a konkrét
összekapcsolás.
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Kétféleképpen kapcsolhatunk össze táblákat, nézzük az elsőt megoldást. Kattintsunk a Kapcsolatok szerkesztése ikonra, majd az Új kapcsolat gombra.

Értelemszerűen (vagy ahogyan a feladat kéri) válasszuk ki a baloldali táblát és a megfelelő mezőjét, majd
ugyanígy a jobboldali táblát és mezőt. Végül kattintsunk az OK gombra. A kapcsolatok szerkesztése panelen most már látható, hogy mit kapcsoltunk össze.
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Észrevehetjük, hogy további lehetőségek állnak rendelkezésünkre a kapcsolat kialakításában. Beállíthatjuk
az illesztés típusát, három lehetséges módon.

A fenti képről leolvashatók az egyes esetek, természetesen csak akkor állítsuk be, ha kéri a feladat, vagy
szükség van rá. Nézzük most röviden a többi beállítást!
Hivatkozási integritás megőrzése – a hivatkozási integritásnak az a célja, hogy megakadályozza az árvarekordok (kapcsolat nélküli rekordok) létrejöttét és megőrizze a hivatkozások közötti összhangot.
Kapcsolt mezők kaszkádolt frissítése – ha engedélyezzük a hivatkozási integritás megőrzését, és a Kapcsolt
mezők kaszkádolt frissítése lehetőséget választjuk, majd frissítünk egy elsődleges kulcsot, az Access automatikusan frissíti az elsődleges kulcsra hivatkozó összes mezőt.
Kapcsolt mezők kaszkádolt törlése – ha engedélyezzük a hivatkozási integritást, és bejelöljük a Kapcsolt
mezők kaszkádolt törlése jelölőnégyzetet, majd törlünk egy rekordot a kapcsolat elsődleges kulcs oldaláról,
az Access automatikusan törli az elsődleges kulcsra hivatkozó összes rekordot.
Ezek a beállítások érettségin nem szükségesek, így nem kell velük semmit tennünk. Ha egyéb feladatot
oldunk meg, szükség esetén használjuk bátran az említett beállításokat.
Miután végeztünk, kattintsunk a Létrehozás gombra, máris láthatjuk az összekapcsolt táblákat. Természetesen az előzőeket ismételjük annyiszor, ahány kapcsolat szükséges.
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Táblák összekapcsolásának létezik egy másik, talán gyorsabb módja. Egyszerűen vigyük az egérkurzort az
egyik tábla megfelelő mezője fölé, majd az egér gombjának lenyomva tartása mellett húzzuk az egérkurzort
a másik tábla egy mezője fölé és engedjük fel az egér gombját. Ekkor felbukkan a Kapcsolatok szerkesztése
panel, itt kattintsunk a Létrehozás gombra. Természetesen most is tehetünk mindenféle beállítást, ha szükségünk van rá.
Egy meglévő kapcsolatot nagyon könnyen tudunk törölni, ha mégsem kell. Az egérkurzorral kattintsunk a
kapcsolatot jelző vonalra, majd nyomjuk le a Delete billentyűt (egy Igen válasszal meg kell erősítenünk a
művelet végrehajtását).
Ha pedig csak szerkeszteni akarjuk a kapcsolatot, akkor a kapcsolat vonalán kattintsunk duplán az egérrel,
és máris előjön a szerkesztő panel. Ne felejtsük el a végén bezárni a kapcsolatok eszközt a Bezárás gombra
kattintva!
d) Lekérdezések
Lekérdezések használatával egyszerűbb az Access-adatbázisok adatainak megtekintése, bővítése, törlése és
módosítása. A lekérdezések a következőkre is alkalmasak:




Konkrét adatok gyors szűrése meghatározott feltételek alapján.
Adatokkal végzett számítások és összegzések.
Adatkezelési feladatok automatizálása.

A lekérdezéseket alapvetően kétféleképpen csoportosíthatjuk:
1) Az adatok megtalálását és használatát segítő lekérdezések








Választó lekérdezések
Paraméteres lekérdezések
Összesítő lekérdezések
Kereszttáblás lekérdezések
Táblakészítő lekérdezések
Hozzáfűző lekérdezések
Frissítő lekérdezések

2) Törlő lekérdezések
Egy jól megtervezett adatbázisban az űrlapokon vagy jelentésekben látható információk általában több táblából származnak. Az információkat egy lekérdezés gyűjti össze a különböző táblákból, majd összeállítja
belőlük az űrlapon vagy jelentésen megjelenítendő adatokat. A lekérdezés olyan kérés, amely vagy adatokat
kér az adatbázisból, vagy valamilyen művelet végrehajtását kéri az adatokon, esetleg mindkettőt. A lekérdezésekkel választ kaphatunk egyszerű kérdésekre, számításokat végezhetünk, különböző táblákból származó adatokat vonhatunk össze, valamint bővíthetjük, módosíthatjuk és törölhetjük az adatbázisban tárolt
adatokat. Mivel a lekérdezések ennyire sokoldalúak, számos típusuk van, és mindig az elvégzendő feladat
határozza meg, hogy melyiket kell alkalmazni közülük. Nézzük most a különböző típusú lekérdezéseket.
Választó lekérdezés
Ha egy táblának csak bizonyos mezőit szeretnénk áttekinteni, vagy egyszerre több tábla adatait szeretnénk
ellenőrizni, esetleg bizonyos feltételeknek megfelelő adatokat szeretnénk látni, akkor a választó lekérdezés
a célnak megfelelő választás.
Kattintsunk a LÉTREHOZÁS menü Lekérdezések ikoncsoportjában a Lekérdezés tervező parancsra. A felbukkanó Tábla megjelenítése panelen adjuk hozzá azokat a táblákat (lekérdezéseket), amelyek szükségesek
a lekérdezés elkészítéséhez (dupla kattintással vagy a Hozzáadás gombbal), majd kattintsunk a Bezárás
gombra. Ha mégsem kell egy tábla a lekérdezéshez, akkor azt el kell távolítani, mert bajt okozhat! Rákattintunk, majd lenyomjuk a Delete billentyűt. Ha viszont elfelejtettünk egy táblát hozzáadni a lekérdezéshez,
akkor kérjünk helyi menüt a lekérdezés tervező ablakának felső részén (ott, ahol a táblák vannak) és válasszuk a Tábla megjelenítése parancsot, majd adjuk hozzá a táblát. A lekérdezés tervező ablakának alsó
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része az úgynevezett tervezőrács. Ide kell elhelyezni azokat a mezőket, amelyeket a lekérdezésben szeretnénk látni. A tervezőrácson tudjuk a feltételeket is meghatározni. A tervezőrácsba kétféleképpen tehetjük
be a mezőket: dupla kattintással vagy behúzzuk egérrel a mezőt egy üres oszlopba. Az alábbi két képen az
előzőekben leírtakat láthatjuk.
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Ha bent vannak a tervező rácsban azok a mezők, amelyek kellenek, jöhetnek a szűrőfeltételek. Láthatjuk,
hogy a tervezőrács baloldalán különböző feliratok segítik a munkánkat. A Mező és a Tábla felirat értelemszerű, persze a többi is az. Szóval a Rendezés sorban rendezhetjük az aktuális mezőt növekvően vagy csökkenően. Ha több mező szerint kell rendeznünk, akkor a balról jobbra szabály érvényes, azaz, először a
baloldali mező szerint rendez, aztán azon belül jobbra haladva jöhet a többi rendezés. Ha nem ilyen sorrendben vannak a mezők a tervezőrácsban, akkor be kell állítani a megfelelő sorrendet a mezők között. Ezt
legkönnyebben úgy tehetjük meg, hogy egérrel kijelöljük a tervezőrács megfelelő oszlopát (fölé visszük az
egér kurzort, majd amikor látunk egy lefelé mutató fekete nyilat, kattintunk egyet), majd az egérkurzort a
Mező sor feletti keskeny sávhoz visszük (balra fel mutató fehér nyilat látunk) és a gomb lenyomva tartása
mellett az oszlopot vontathatjuk az új helyre.

A megjelenés sorban szabályozhatjuk, hogy a lekérdezés eredményében látszik az adott mező, vagy sem.
Tegyünk a jelölőnégyzetbe pipát, vagy vegyük ki, feladattól függően. Végül a feltétel sorokban szabályozhatjuk a mezők szűrő feltételeit. Fontos, hogy ha egy sorban vannak a szűrőfeltételek, akkor egyszerre kell
teljesülniük, míg ha lépcsőszerűen egymás alatt vannak, akkor valamelyiküknek elég teljesülnie. Egyszerűbben mondva, ha egy sorban vannak, akkor ÉS kapcsolat van köztük, egyébként pedig VAGY kapcsolat
érvényesül.
A feltételek nagyon fontosak egy lekérdezésben, ezért tekintsük át a legfontosabb tudnivalókat a feltételek
megadásakor. A feltételek hasonlítanak a képletekre, olyan karaktersorozatok, amelyek mezőhivatkozásokból, műveleti jelekből (operátorokból) és állandókból állnak. A feltételek nagyon különbözőek lehetnek, a
vizsgált mező adattípusától és az egyéni szükségleteinktől függően. Egyes feltételek egyszerűek, alapvető
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operátorokat és konstansokat tartalmaznak. Más feltételek összetettek, függvényekből, speciális operátorokból és konstansokból állnak. Mi most adattípus szerint rendezve felsorolunk néhány általánosan használt
feltételt, a teljesség igénye nélkül. Ha ezek nem felelnek meg a konkrét igényeinknek, saját feltételt kell
írnunk. Az eddig leírtakra nézzünk két példát, az elsőben ÉS feltételeket láthatunk, a másodikban pedig
VAGY kapcsolatot.
1. példa

 A Város és a SzületésiDátum mező feltételt tartalmaz.
 Csak azok a rekordok elégítik ki a feltételt, amelyekben Szeged a város mező értéke.
 Csak a legalább 40 évesekhez tartozó rekordok fognak megfelelni a feltételnek.
 Csak a mindkét feltételt kielégítő rekordok jelennek meg az eredményhalmazban.
2. példa

 A Város feltételt a Feltétel sorban adjuk meg.
 A SzületésiDátum feltételt a vagy sorban adjuk meg (további feltételeket a vagy alatti sorokban adhatunk meg).
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Szöveg és Hivatkozás típusú mezők feltételei
Az alábbi példák egy névjegyadatokat tároló adatbázis OrszágTerület mezőjére vonatkoznak. A feltételeket
a tervezőrács Feltétel sora tartalmazza.

Kívánt rekordok

Lekérdezés eredménye

Kritérium:

Pontosan megegyező érték, mint
például Kína

"Kína"

Azokat a rekordokat adja meg, amelyekben az
OrszágTerület mező értéke Kína.

Nem megegyező érték, például Mexikó

Not "Mexikó"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyeknek az
OrszágTerület mezőjében nem Mexikó szerepel.

Egy megadott karaktersorozattal
(például U) kezdődik

Like U*

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/terület neve „U”-val kezdődik, például Ukrajna,
Uganda stb. A * karakter bármilyen karaktersorozatot
helyettesít.

Nem egy megadott
karaktersorozattal
(például U) kezdődik

Not Like U*

Minden olyan rekordot visszaad, amelyben az ország/terület neve nem „U”-val kezdődik.

Tartalmazza a megadott szöveget, például Korea

Like "*Korea*"

Az összes olyan rekordot visszaadja, amelynek Ország/terület mezője tartalmazza a „Korea” karaktersorozatot.

Nem tartalmazza a
megadott szöveget,
például Korea

Not Like "*Korea*"

Az összes olyan rekordot visszaadja, amelynek ország/terület mezője nem tartalmazza a „Korea” karaktersorozatot.

Egy megadott karaktersorozattal
(például „ína”) végződik

Like "*ína"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/terület neve az „ína” karaktersorozatra végződik
(például Kína és Argentína).
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Lekérdezés eredménye

Kritérium:

Nem egy megadott
karaktersorozattal
(például „ína”) végződik

Not Like "*ína"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/terület neve nem az „ína” karaktersorozatra végződik (például Kína és Argentína nem felel meg a feltételnek).

Null (vagy hiányzó)
értéket tartalmaz

Is Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek nem tartalmaznak értéket a vizsgált mezőben.

Nem tartalmaz null
értékeket

Is Not Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben érvényes
érték van a mezőben.

Nulla hosszúságú
karaktersorozatot
tartalmaz

"" (két dupla idézőjel)

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a mező
üres (de nem null) értéket tartalmaz. Egy másik részlegnek történő eladást tároló rekordban például az
OrszágTerület mező üresen hagyható.

Nem tartalmaz nulla
hosszúságú karakterláncokat

Not ""

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az
OrszágTerület mező nem üres értéket tartalmaz.

Null értékek vagy
"" Or Is Null
nulla hosszúságú karakterláncok tartalmazása

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyeknek a megfelelő mezőjében vagy nincs érték, vagy a mező üres értékre van állítva.

Nem üres

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az
OrszágTerület mező nem üres, nem null értéket tartalmaz.

Is Not Null And Not
""

Betűrend szerint egy >= "Mexikó"
érték (például Mexikó) után következik

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyeknek az
OrszágTerület mezőjében Mexikó vagy egy betűrend
szerint Mexikó után következő ország szerepel.

Egy bizonyos tartományba esik, például A-tól D-ig

Like "[A-D]*"

Azoknak az ország/terület mezőknek a rekordjait adja
vissza, amelyek „A” és „D” közé eső betűvel kezdődnek.

Egyezik két érték
egyikével, például
USA vagy Egyesült
Királyság

"USA" Or "Egyesült
Királyság"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek vagy az
USA, vagy az Egyesült Királyság értéket tartalmazzák.

Egyezik egy értéklista valamelyik elemével

In("Franciaország";
"Kína"; "Németország"; "Japán")

A listában megadott ország/terület mezők nevét tartalmazó rekordokat adja vissza.

A mezőérték bizonyos pozícióiban
megadott karakterek
találhatók

Right([OrszágTerület]; Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az or1) = "g"
szág/terület neve „g” betűre végződik.
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Lekérdezés eredménye

Kritérium:

Megfelel a karaktersorozat hosszúságára vonatkozó követelménynek

Len([OrszágTerület])
> 10

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/terület neve több, mint 10 karakter hosszú.

Megfelel egy bizonyos mintának

Like "Szlov????"

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben az ország/terület neve kilenc karakter hosszú, és a „Szlov”
karaktersorozattal kezdődik (Szlovákia és Szlovénia).
Ha a kérdőjel (?) és az aláhúzás jel (_) karaktert egy
kifejezésben használjuk, egyetlen karaktert jelképeznek. Az _ karaktert nem lehet egy kifejezésben használni sem a ?, sem a * helyettesítő karakterrel. A _karaktert használhatjuk olyan kifejezésben, amely
a % helyettesítő karaktert is tartalmazza.

Szám, Pénznem és Számláló típusú mezők feltételei
Az alábbi példák egy termékinformációkat tartalmazó táblára épülő lekérdezés Listaár (egységár) mezőjére
vonatkoznak. Ezeket a feltételeket a lekérdezés tervezőrácsának Feltétel sorában adjuk meg.
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Használandó kritérium:

Lekérdezés eredménye

1000

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a termék
egységára 1000 forint.

Not 1000

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a termék
egységára nem 1000 forint.

< 1000
<= 1000

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a termék
egységára kisebb, mint 1000 forint (<1000). A második
feltétel (<=1000) azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyekben az egységár kisebb vagy egyenlő 1000 forinttal.

>999
>=999

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a termék
egységára nagyobb, mint 999 forint (>999). A második
feltétel (>=999) azokat a rekordokat jeleníti meg, amelyekben az egységár nagyobb vagy egyenlő 999 forinttal.

200 or 250

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a termék
egységára 200 vagy 250 forint.

>499 and <999
vagy
Between 500 and
1000

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek egységár mezőjében 499 forintnál nagyobb és 999 forintnál kisebb
érték szerepel. A második esetben (Between) a határértékek is beletartoznak a feltételbe!

<50 or >100

Azokat a termékeket adja vissza, amelyeknek az egységára nem 500 és 1000 forint közé esik.

In(200; 250; 300)

Azokat a rekordokat adja vissza, ahol az egységár 200,
250 vagy 300 forint.

Meghatározott számjegyekkel végződő
értéket tartalmaz

Like "*499"

Azokat a rekordokat adja vissza, ahol az egységár
„499”-re végződik, például 499, 1499, 2499 forint stb.

Null (vagy hiányzó)
értéket tartalmaz

Is Null

Nem null értéket tartalmaz

Is Not Null

Egy bizonyos tartományon kívül eső értéket tartalmaz
Több megadott érték
közül az egyikkel
megegyezik

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek nem tartalmaznak értéket az Egységár mezőben.
Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek tartalmaznak
értéket az Egységár mezőben.
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Dátum/Idő típusú mezők feltételei
Az alábbi példák egy értékesítési információkat tároló táblára épülő lekérdezés RendelésiDátum mezőjére
vonatkozik. Ezeket a feltételeket a lekérdezés tervezőrácsának Feltétel sorában adjuk meg.

A mezőre vonatkozó feltétel
Pontosan megegyező
érték, mint például
2006.02.02.

A megadott értékkel
(például
2006.02.02.) nem
megegyező érték
Egy bizonyos dátumnál (például
2006.02.02.) korábbi
értéket tartalmaz
Egy bizonyos dátumnál (például
2006.02.02.) későbbi
értéket tartalmaz
Egy bizonyos időtartományba eső értékek

Használandó kritérium:

Lekérdezés eredménye

#2006.02.02.#

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a mező értéke a 2006. február 2. dátumot tartalmazza. A dátumértékeket kettős kereszt (#) karakterek közé kell tennie,
hogy az Access meg tudja különböztetni őket a karakterláncoktól.

Not #2006.03.03.#

Az olyan értékesítésekre vonatkozó rekordokat adja
vissza, amelyek nem 2006. február 3-án történtek.

< #2006.02.02.#

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a mező értéke a 2006. február 2-ánál korábbi dátumot tartalmaz.
Ha azt szeretnénk, hogy a megadott napra vonatkozó rekordok is teljesítsék a feltételt, a <operátor helyett használjuk a <= operátort.

> #2006.02.02#

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a mező értéke a 2006. február 2-ánál későbbi dátumot tartalmaz.
Ha azt szeretnénk, hogy a megadott napra vonatkozó rekordok is teljesítsék a feltételt, a >operátor helyett használjuk a >= operátort.

>#2006.02.02.# and
<#2006.02.04.#

A 2006. február 2. és 2006. február 4. közötti napokra
vonatkozó rekordokat adja vissza.
A Between operátorral is szűrhetünk értéktartományra.
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A mezőre vonatkozó feltétel

Használandó kritérium:

Egy bizonyos tartományon kívül eső értéket tartalmaz

<#2006.02.02.# or
>#2006.02.04.#

Egyezik két érték
egyikével, például
2006.02.02. vagy
2006.02.03.

#2006.02.02.# or
#2006.02.03.#

Lekérdezés eredménye
Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek a 2006. február 2. előtti és a 2006. február 4. utáni értékesítésekre
vonatkoznak.
A 2006. február 2-án és a 2006. február 3-án történt értékesítések rekordjait adja vissza.

Több megadott érték
közül az egyikkel
megegyezik

In (#2006.02.01.#;
#2006.03.01.#;
#2006.04.01.#)

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek 2006. február
1-jén, 2006. március 1-jén vagy 2006. április 1-jén történt értékesítésekre vonatkoznak.

A napi dátumot tartalmazza

Date()

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a mező értéke az aznapi dátumot tartalmazza.

A tegnapi dátumot
tartalmazza

Date()-1

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a mező értéke az előző napi dátumot tartalmazz

A holnapi dátumot
tartalmazza

Date() + 1

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a mező értéke a következő napi dátumot tartalmazza.

A legutóbbi 7 nap
közül valamelyiket
tartalmazza

Between Date() and
Date()-6

Egy múltbeli dátumot tartalmaz

< Date()

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyekben a mező értéke a mai nap előtti dátumot tartalmaz.

Egy jövőbeli dátumot tartalmaz

> Date()

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek a mai nap
után történő értékesítések adatait tartalmazzák.

Null (vagy hiányzó)
értékek szűrése
Nem null értékek
szűrése

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek az elmúlt 7
napon történt értékesítések adatait tartalmazzák.

Is Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek esetében az
értékesítés dátuma hiányzik.

Is Not Null

Azokat a rekordokat adja vissza, amelyek esetében az
értékesítés dátuma ismert.

Paraméteres lekérdezés
Ha gyakran kell egy adott lekérdezés különböző változatait futtatnunk, akkor célszerű paraméteres lekérdezést létrehozni. A paraméteres lekérdezés futtatásakor a lekérdezés kéri a mezőértékeket, majd a megadott érték alapján beállítja a lekérdezés feltételeit. A paraméterek létrehozása és a normál feltételek lekérdezéshez adása hasonlóan történik.
Hozzunk létre egy választó lekérdezést és nyissuk meg tervező nézetben. Annak a mezőnek a Feltétel sorában, amelyhez használni szeretnénk a paramétert, szögletes zárójelek közé írjuk be a paramétereket bekérő párbeszédpanelen megjelenítendő szöveget, például: [Adj meg egy nevet]. A lekérdezés futtatásakor
megjelenik egy párbeszédpanel, ide be kell írni egy nevet, majd az OK gombra kattintva azok a rekordok
látszanak, melyekben az adott mező értéke megegyezik a beírt névvel. Természetesen ez a kis példa feltételezi, hogy van olyan táblánk, amiben van neveket tartalmazó mező. Egy ilyen példát láthatunk a következő képeken.
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A paraméterek – akárcsak normál feltételek esetén – kombinálhatók a Like kulcsszóval és helyettesítő karakterekkel, így növelhető az egyező elemek tartománya. A paraméteres lekérdezés futtatásakor a kérdés
szögletes zárójelek, a Like kulcsszó és helyettesítő karakterek nélkül jelenik meg.
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Összesítő lekérdezés
Az összesítő lekérdezés a választó lekérdezés egyik fajtája, amely az adatok szűrésén kívül lehetőséget
nyújt a rekordok különböző szempontok szerinti csoportosítására, és a csoportosított értékekhez kapcsolódó
számítások – például összegzés vagy átlagolás – elvégzésére. Összesítő lekérdezés készítéséhez hozzunk
létre egy választó lekérdezést a szokott módon, majd kapcsoljuk be az eszköztár Összesítés gombját.

A csoportosítási módot, illetve az összesítő függvényt a megjelenő Összesítés sor mezőiben adhatjuk meg.

A lenyíló menüben a leggyakrabban használt összesítő függvényeket láthatjuk, de sokkal több függvény is
rendelkezésünkre áll (168 darab 14 kategóriában). Beszéljük meg gyorsan ezeket a függvényeket:













Grup By – rekordokat csoportosíthatunk
Sum – a csoport összegét számolja ki
Avg – a csoport átlagát számolja ki
Min – a csoport legkisebb elemét adja
Max – a csoport legnagyobb elemét adja
Count – a csoportba tartozó elemek számát adja meg
StDev – a csoport szórását számolja ki
Var – a csoport varianciáját (a szórás négyzetét) számolja ki
First – az első rekord adott mezőben lévő értékét adja meg (nem abc rendet figyel!)
Last – az utolsó rekord adott mezőben lévő értékét adja meg (nem abc rendet figyel!)
Expression – olyan számított mező létrehozására használjuk, amely összesítő függvényt tartalmaz
a kifejezésben (például Sum, Min, Max, stb.)
Where – azoknál a mezőknél válasszuk, amelyeket csak szűrőfeltétel megadására használunk, így
ezek a mezők nem képeznek csoportosítási alapot és a lekérdezés eredményében sem jelennek meg.
Ezeknél a mezőknél a Megjelenítés jelölőnégyzetnek mindig kikapcsolt állapotban kell lennie, ezért
azt a Where elem kiválasztásakor a program automatikusan kikapcsolja.

Kereszttáblás lekérdezés
A kereszttáblás lekérdezés segítségével olyan összesítést készíthetünk, amely kettő vagy több kiválasztott
mező adatai alapján összesíti egy harmadik mező adatait. A kereszttáblás lekérdezések összesítik (az öszszesítő lekérdezéseknél használható valamelyik függvény segítségével) az értékeket, majd két tényhalmazba gyűjtik azokat– az egyik halmaz (a sorfejlécek halmaza) a függőleges oldal mentén, a másik (az
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oszlopfejlécek halmaza) pedig a tábla tetején helyezkedik el. A lekérdezés típusának átállítása után (Lekérdezés típusa ikoncsoport Kereszttáblás ikon) a használni kívánt mezőket a szokott módon vehetjük fel a
tervezőrácsba, majd az összesítő lekérdezésekhez hasonlóan az Összesítés sorban adjuk meg a csoportosítási szempontot vagy a használni kívánt összesítő függvényt. Ez után a Kereszttábla sorban adhatjuk meg,
hogy az egyes mezők az összesítés mely elemeként jelenjenek meg. Az Oszlopfejléc választása esetén az
adatok mezőnevekként jelennek meg az oszlopok felett. A Sorfejléc választása esetén az adatok a sorok
elején jelennek meg. Az Oszlop- és Sorfejléceknek mindig csoportosított adatoknak kell lenniük. Az Érték,
az Oszlop- és Sorfejlécek metszéspontjainál, az általunk kiválasztott függvénnyel összegezve jelennek meg.
Az Érték nem lehet csoportosított adat. Bonyolultabb összesítéseknél több Sorfejlécet is megadhatunk, de
Oszlopfejléc és Érték mindig csak egy lehet.
Nézzünk egy egyszerű példát, autókat vettünk fel egy táblába, majd típus és szín szerint összegeztük az
árukat. A következő képeken ez látszik.
Tábla:

Lekérdezés:
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Eredmény:

Táblakészítő lekérdezés
Új táblát, majd abban rekordokat (sorokat) meglévő táblából rekordmásolással létrehozó lekérdezés. Alkalmas biztonsági másolat készítésére a tábláról, exportálás előtti adatkigyűjtésre, űrlapok, jelentések alapjainak elkészítésére. Készítésékor a lekérdezés típusát át kell állítani az eszköztáron, majd meg kell adni a
tábla nevét.

Ezután a lekérdezést a választó lekérdezéshez hasonlóan készítjük el. A futtatás után létrejön az általunk
megadott néven a tábla.
Hozzáfűző lekérdezés
A lekérdezés eredményének rekordjait egy meglévő tábla végéhez illeszti. A lekérdezés típusának átállítása
után meg kell adni, hogy mely táblába kerüljenek az adatok, majd a rekordok hozzáfűzésének feltételeit a
választó lekérdezéseknél használt módon határozhatjuk meg.
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A Hozzáfűzés sorban kiválaszthatjuk, hogy az egyes mezők tartalmát a céltábla melyik mezőjébe írja az
adatbázis-kezelő a hozzáfűzés során. A táblához hozzáfűzött adatoknak a tábla mezőivel kompatibilis adattípusokat kell tartalmazniuk. A következő példában az Autók táblához fűzzük az Autók-2 tábla azon rekordjait, melyekben a Típus mező értéke Audi.
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Frissítő lekérdezés
A megadott keresési feltételeknek megfelelő rekordkészletet változtatja meg. A lekérdezés típusának átállítása után a rekordok módosításának feltételeit a választó lekérdezéseknél használt módon határozhatjuk
meg. Az egyes mezőkben elvégzendő változtatásokat a Módosítás sorban adhatjuk meg. Itt megadhatunk
konkrét értékeket vagy tetszőleges képletet is.

A következő példában az Autók táblában a fehér színt feketére változtatjuk.

Törlő lekérdezés
Egy vagy több táblából törli a megadott feltételeknek megfelelő sorokat (rekordokat). A lekérdezés típusának átállítása után a rekordok törlésének feltételeit a választó lekérdezéseknél használt módon határozhatjuk meg. A lekérdezés bezárása után, minden megnyitáskor a lekérdezés újból végrehajtásra kerül. A törlő
lekérdezés lefuttatása után a törölt rekordok a Visszavonás parancs segítségével már nem állíthatók vissza.
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A következő példában az Autók táblából töröljük az Audi típusú autókat.

e) Űrlapok
Létrehozás Űrlap varázslóval
Az űrlap táblák vagy lekérdezések adatainak bevitelére, szerkesztésére és megjelenítésére használható adatbázis-objektum. Űrlapokkal szabályozhatjuk az adatokhoz való hozzáférést is, így meghatározhatjuk, hogy
mely mezők vagy adatsorok jelenjenek meg. Az űrlapok készülhetnek az adatbázis tábláiból vagy lekérdezéseiből. Attól függően, hogy milyen típusú űrlapra van szükségünk, választhatunk űrlaptípusok közül. Az
űrlapok létrehozásának legleterjedtebb módja - még haladó felhasználók számára is - a varázsló használata,
míg az egyedi igények szerinti módosításokat utólagosan az Űrlap Tervező nézetében tehetjük meg.
Készítsünk egy űrlapot az autók táblából, ehhez kattintsunk a LÉTREHOZÁS menü Űrlapok ikoncsoportjában az Űrlap varázsló ikonra.

Ezt követően a szokásos varázsló végigvezet minket az űrlapkészítés folyamatán. Először ki kell választanunk, hogy melyik táblából (vagy lekérdezésből) melyik mezők kellenek. A nyilak segítségével rakhatjuk
oda-vissza a mezőket az Elérhető mezők listájából a Kijelölt mezők listájába. A Táblák/lekérdezések alatt
lévő választómezőben kijelölhetünk más táblát vagy lekérdezést, így az űrlapon megjelenítendő mezőket
különböző helyekről szedhetjük össze. A következő példában az Autók táblából minden mezőt, a Névjegyek
táblából pedig három mezőt szerepeltetünk az űrlapunkon. Mindkét táblában legyen kulcsmező és a táblák
legyenek összekapcsolva!
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A Tovább gombra kattintva jön a következő lépés, itt szerkezetet választhatunk:
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A Tovább gombra kattintva jön az utolsó lépés, adjunk nevet az űrlapunknak:

A Befejezés gombra kattintva megtekinthetjük az űrlapunkat:

A rekordokat lapozhatjuk lent, a megfelelő gombokkal:
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Űrlap módosítása
Az űrlapon található beviteli mezők és más elemek elhelyezkedésének és formátumának módosításához
nyissuk meg az űrlapot Tervező nézetben. Az egyes vezérlőelemeket az egérrel az elemre kattintva is kijelölhetjük. Több vezérlőelem együttes kijelöléséhez kattintsunk az első vezérlőelemre, majd a SHIFT gomb
nyomva tartása mellett folytassuk a többi elem kijelölését. Ezután az eszköztár ikonjai segítéségével formázhatjuk az űrlapot.

A formázásokra nem térek ki részletesen, a három eszköztár (TERVEZÉS, ELRENDEZÉS, FORMÁTUM)
segítségével mindenki kipróbálhatja a különböző formázásokat. Ne felejtsük el kijelölni a formázandó elemet (elemeket). Érettségi vizsgán általában nem kell formázni az űrlapot, ha mégis, akkor csak nagyon
egyszerű dolgokat kell végrehajtani (űrlap címe, betűtípus, színek, stb.).
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f) Jelentések
Létrehozás Jelentés varázslóval
A jelentés az adatok nyomtatott formában történő megjelenítésének hatékony módja, ugyanakkor segítségükkel csoportosításokat, rendezéseket és összegzéseket is végrehajthatunk. Mivel a jelentés minden egyes
elemének méretét és kinézetét magunk állíthatjuk be, az adatokat a kívánt formátumban jeleníthetjük meg.
A jelentések alapjául szolgáló adatok származhatnak táblából, illetve lekérdezésekből. Ha több táblából
származó adatokat szeretnénk megjeleníteni, célszerű ezeket egy lekérdezésben összefoglalni, és erre alapozni a jelentést. Ha a jelentés alapjául szolgáló tábla vagy lekérdezés adatait módosítjuk, a módosítás
megjelenik a jelentésben is. Jelentéseket táblák vagy lekérdezések alapján hozhatunk létre. A jelentések
készítésének legegyszerűbb módja a Jelentés varázsló használata. A Jelentés varázsló funkcióval készített
jelentések azonnal használhatók, de felhasználhatóak egyedi tervezésű jelentések kiindulási alapjaként is.
Még a profi felhasználok is ez utóbbi módszert választják, azaz a kész jelentést az űrlaphoz hasonló módon
Tervező nézetben utólagosan módosítják az egyedi igények szerint.
Készítsünk egy egyszerű jelentést az Autók tábla felhasználásával. Kattintsunk a LÉTREHOZÁS menü
Jelentések ikoncsoportjában a Jelentés varázsló ikonra. Ugyanúgy, mint az űrlap varázslónál, először ki
kell választanunk a megfelelő táblákból (lekérdezésekből) a kívánt mezőket, majd kattintsunk a Tovább
gombra.

A következő lépésben megadhatunk csoportszinteket szükség szerint, illetve a Csoportosítási beállítások
gombra kattintva a megadott csoport egyéb tulajdonságait is megszabhatjuk. Ezek a tulajdonságok attól
függően változnak, hogy a megadott csoport mező milyen adattípusú. A következő két képen ez látható.
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Kattintsunk ismét a Tovább gombra, majd rendezhetjük a jelentésünket különböző mezők szerint, ha akarjuk. Ugyanitt Összesítési beállításokat is tehetünk, amennyiben van megfelelő mező a jelentésben.
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A mi példánkban vannak olyan mezők, amelyeket lehet összesíteni, ezért megjelöltük, hogy az Érték mezőt
összesítse, az Egységár mezőt pedig átlagolja. A Tovább gombra kattintva tájolást és szerkezetet választhatunk. Ha sok mező van a jelentésen, akkor célszerű fekvő tájolást választani.

Jöhet a befejező lépés, kattintsunk a Tovább gombra és adjunk a jelentésünknek nevet. Ezt követően válasszuk a Befejezés gombot.
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Elkészült a jelentés, melyet mindjárt láthatunk is.

Természetesen, mint az az űrlapoknál megbeszéltük, formázni is lehet a jelentést, ha akarjuk. Ehhez kattintsunk a Tervező nézet ikonra (jobbra lent).
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Jelentés módosítása
A jelentésen található beviteli mezők és más elemek elhelyezkedésének és formátumának módosításához
nyissuk meg a jelentést Tervező nézetben. Az egyes vezérlőelemeket az egérrel az elemre kattintva is kijelölhetjük. Több vezérlőelem együttes kijelöléséhez kattintsunk az első vezérlőelemre, majd a SHIFT gomb
nyomva tartása mellett folytassuk a többi elem kijelölését. Ezután az eszköztár ikonjai segítéségével formázhatjuk a jelentést.

A formázásokra nem térek ki részletesen, a négy eszköztár (TERVEZÉS, ELRENDEZÉS, FORMÁTUM,
OLDALBEÁLLÍTÁS) segítségével mindenki kipróbálhatja a különböző formázásokat. Ne felejtsük el kijelölni a formázandó elemet (elemeket). Érettségi vizsgán általában nem kell formázni a jelentést, ha mégis,
akkor csak nagyon egyszerű dolgokat kell végrehajtani (jelentés címe, betűtípus, színek, stb.).
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g) Számítások az adatbázisban
Mint azt már említettem, az Access képes számításokat is elvégezni, így egy összetett programról beszélhetünk. Képleteket magunk is írhatunk, de rendelkezik beépített függvényekkel is, mégpedig meglepően
sokkal, 168 darab saját függvénye van. A következőkben áttekintjük, hol, és hogyan tudunk számolási feladatokat végrehajtani az adatbázisunkban. Láttuk, hogy egy adatbázisban különböző objektumaink vannak:
táblák, lekérdezések, űrlapok és jelentések. Számításokat mind a négy objektumon tudunk végezni, most
ezt tekintjük át egyenként.
Számítások táblában
Nyissuk meg a táblát dupla kattintással, majd jobb oldalon kattintsunk a Hozzáadás fejlécre. A legördülő
menüben válasszuk a Számított mező parancsot, ezen belül pedig a várható adattípust. Ekkor megjelenik az
úgynevezett Kifejezésszerkesztő, melynek segítségével gyorsan és könnyen tudunk képleteket létrehozni,
illetve beépített függvényeket használni.

Az aktuális táblában lévő mezőket látjuk, melyekkel máris elkezdhetünk számolni. Mi most egy háztartási
gépek árait tartalmazó táblázattal dolgozunk. Ha egy egyszerű összeadást szeretnénk, akkor vagy beírjuk
kézzel a képletet, vagy használjuk a beépített függvényt. Kézzel történő beíráskor a fenti részben írhatjuk
az összeadásunkat (a mezőneveket szögletes zárójelek közé kell tenni), de egyszerűbb, ha duplán kattintunk
a megfelelő mező névre és csak a műveleti jeleket írjuk. Ha készen vagyunk, kattintsunk az OK gombra.
Ezután a program ad egy nevet ennek a mezőnek, amit átnevezhetünk egyszerűen (helyi menü felette és
Mező átnevezése parancs).
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Ha beépített függvényt szeretnénk használni, akkor kattintsunk a Függvények felirat előtti + jelre, majd a
Beépített függvények feliratra. A felbukkanó lehetőség közül választhatunk alkalmas függvényt (ilyenkor
59 darab függvény áll rendelkezésünkre).

Ha egy függvényről nem tudjuk, hogy mit csinál, alul elolvashatjuk magyarul! Ha készen vagyunk, szintén
az OK gombra kattintsunk.
Számítások lekérdezésben
Ha lekérdezésben akarunk létrehozni egy számított mezőt, akkor nyissuk meg a lekérdezést tervező nézetben (vagy hozzunk létre egy lekérdezést a szokásos módon). A tervező rácson kattintsunk egy üres oszlop
első sorába, majd a Szerkesztő ikonra.

Ekkor megjelenik a már említett Kifejezésszerkesztő panel, ahol képletet írhatunk, vagy beépített függvények közül választhatunk (168 darab). Nézzünk egy egyszerű példát szokás szerint. Használjunk most egy
beépített függvényt. Hozzunk létre egy lekérdezést a Háztartási gépek tábla alapján, a tervező rácsba ne
tegyünk egy mezőt sem. Kattintsunk a tervezőrács első oszlopának első sorába, majd a Kifejezés szerkesztőre. Ezután a Függvények felirat előtti + jelre, majd a Beépített függvények feliratra, ezen belül az SQL
összesítés kategóriára, tőle jobbra pedig a Sum függvényre dupla kattintás. Ekkor fent, a szerkesztő ablakban megjelenik a Sum függvény és várja, hogy mit adjon össze. Kattintsunk egyet a <<kifejezés>> feliratra,
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majd nyissuk le az adatbázisunk neve előtt lévő + jellel a listát, keressük meg a kívánt táblát, válasszuk a
benne lévő mezők közül a szükségeset, kattintsunk duplán erre a mezőre.

Ha készen vagyunk, akkor pedig az OK gombra.
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Természetesen ez egy nagyon egyszerű feladat volt, de csak annyit akartam szemléltetni, hogy miként használhatók a beépített függvények. Feladattól függ, hogy melyik függvénnyel, vagy képlettel oldhatjuk meg
a problémát. Azt is észrevehetjük, hogy a Kifejezésszerkesztőben az operátorokat és állandókat sem muszáj
kézzel beírni, kattintással is kiválaszthatók a Kifejezéselemek ablakrészben! Arra azért figyeljünk oda, hogy
a beépített függvények mindig egy adott mezőre vonatkoznak. Ha több mező értékeit akarjuk például öszszeadni, akkor azt kézzel, képlet beírásával kell megtennünk (lásd 131. oldalon)!
Számítások űrlapon
Nyissuk meg az űrlapot dupla kattintással, majd kérjünk helyi menüt az űrlap területén és válasszuk a Elrendezési nézet parancsot. Most kattintsunk ŰRLAP-ELRENDEZÉSI ESZKÖZÖK menü TERVEZÉS eszköztárán a Vezérlők csoportban a Beviteli mező ikonra.

Ezután kattintsunk egyet bárhová az űrlap területén, így kapunk két sárga téglalapot. A baloldaliban nevet
adhatunk a számított mezőnek, a jobb oldaliban történik maga a számítás. A két téglalapot a bal felső sarokban lévő négyzet segítségével vihetjük megfelelő helyre. Kattintsunk rá a jobb oldali téglalapra, majd
jobb oldalon a Mező vagy kifejezés sorban a három pontra (…). Ez csak akkor látszik, ha a Tulajdonságlap
aktív (ha nem aktív, akkor kapcsoljuk be az Eszközök ikoncsoportban).
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A felbukkanó Kifejezésszerkesztőben a megbeszélt módon képletet írhatunk, vagy függvényt használhatunk. A bal oldali téglalapra duplán kattintva, átírhatjuk a szöveget.

Ha végeztünk, kattintsunk az OK gombra, és máris látható a számított mező az űrlapunkon.
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Természetesen ezt követően formázhatjuk az űrlapot a megbeszéltek szerint. Felhívnám a figyelmet a Tulajdonság lapra, rengeteg dolgot lehet még szabályozni, érdemes kipróbálni.
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Számítások jelentésen
Ugyanúgy megy minden, mint az előbb az űrlapnál! Nyissuk meg a jelentést, kérjünk helyi menüt egy üres
területen majd válasszuk az Elrendezés nézet parancsot. Itt már csak az eredményt láthatjuk:
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