Problémamegoldás
c) Mennyi volt a legnagyobb felhasznált mennyiség, és ez hányas számú helyszínen volt? A képernyőre írd az eredményt!
d) A program kérjen be egy számot, majd add meg azoknak a helyszíneknek a
sorszámát, amelyek esetében a megadottnál több homokzsákot használtak
fel! Add meg a felhasznált zsákok számát is, és az eredményt a képernyőre
írd!

Nemzeti Parkok
Hazánk sok nemzeti parkkal büszkélkedhet. A feladatok megoldásához tanárunktól
megkaptuk a nemzetipark.xls fájlt. Ez a fájl a tanösvények adatait tartalmazza, amelyeket a http://www.nemzetipark.gov.hu címről töltött le. A fájl adatait a weblapról
kimásolt formában kaptuk meg, emiatt a táblázat belseje tartalmaz olyan sorokat,
amelyekben nem adatokat találunk. Ebben a táblázatban a tanösvények neve egyegy link, amelyik a tanösvény ismertető oldalára mutat. Ezenfelül a feladatok megoldásához magunknak is kutatni kell az interneten.
1. A németországi partneriskolánk diákjai hamarosan iskolánk diákjainál töltenek egy
hetet. Az egyik programként kirándulást szerveznénk egy közeli tanösvényre.
Válasszunk ki egy megfelelő tanösvényt, és készítsünk róla, illetve az ezt tartalmazó
nemzeti parkról egy rövid ismertetőt, amit majd kioszthatunk a vendégeinknek! Az
ismertetőnknek egy A4-es lap két oldalán el kell férnie, mert így egy nyomda támogatásként ingyen elkészíti a színes tájékoztatókat. Ezeket, ha lehetséges, akkor a
nyomda pdf formátumban szeretné megkapni. Az összeállított anyagból lehessen
megtudni többek között a pontos helyet és a tájékozódáshoz telefonszámot, illetve
webcímet! A dokumentum fejlécébe illeszd be a következő logót!

A logót tartalmazó fájl sajnos megsérült, így neked kell megkeresni az interneten.
2. Vendégeinknek egy bővebb előadás keretében is beszélnénk a tervezett kirándulás
helyszínéről. Mutassuk be bővebben a kiválasztott tanösvényt, a megfelelő nemzeti
park növény- és állatvilágával együtt! Szerepeljen előadásunkban, hogy később,
esetleg saját családjukkal hogyan tudnak eljutni a kirándulás helyszínére! A szükséges információknak nézz utána az interneten, és készítsd el a prezentációt!
3. A vendégek szeretnék megmutatni az otthoniaknak, hogy hová fognak kirándulni.
Az előző feladat prezentációjának készítsük el a webes változatát! Mondanivalónkat
tagoljuk lapokra, és a lapok között linkek segítségével lehessen mozogni! A lapok
egységes megjelenésűek legyenek, egy vázra épüljenek!
4. A nemzetipark.xls fájl adatainak felhasználásával készítsünk egy adatbázist!
Ügyeljünk arra, hogy a feladatsor bevezetőjében említettek miatt egyszerű importálás nem lehetséges. Meg kell oldanunk, hogy az adatok a táblázatból az az adatbázisba átkerüljenek.
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