
SZÜLETÉSNAP 
 

1. Gyűjtse táblázatba csoportja tagjainak, ismerőseinek születésnapját, vagy importálja a 
szuletesnap.txt állományt! Az A1:B1 tartomány tartalma: „Név”, „Született”. Munkáját 
mentse szuletesnap néven a táblázatkezelő saját formátumában! 

2. A C1 cellába írja be: „Sz. nap”, a C oszlopban hivatkozzon a B oszlop adataira! A cellák 
formátumát állítsa be úgy, hogy a cellákban az jelenjen meg, hogy a születésnapok a hét 
melyik napjára estek! 

3. A D oszlopban a felirat „Napos”. Az oszlopban számítsa ki, hogy hány napja születtek az 
emberek! 

4. Az E oszlopban – a felirat „Kora” – számítással adja meg, hogy ki hány éves (betöltött évek 
száma)! 

5. Az F:H oszlopokban bontsa fel a dátumokat évre, hónapra és napra! 
6. Határozza meg, hogy a listában felsorolt személyeknek mikor lesz a következő születés-

napja! Ehhez: 
a) az I oszlopban adja meg, hogy mikor ünneplik idén a születésnapjukat! 
b) a J oszlopban adja meg, mikor ünneplik a következő évben születésnapjukat! 
c) a K oszlopban az előző értékek közül az elkövetkező legközelebbi dátumot jelenítse 

meg (akinek az idei már elmúlt, annak a következő évit)! 
7. Adja meg az L oszlopban a kort az évekből számítva! Hasonlítsa össze az eredményeket 

az E oszlopban számított értékekkel! 
8. Az M oszlopban számítással adja meg, hogy ki melyik évszakban született! 
9. Az N:O oszlopban adja meg függvénnyel, hogy a hét hányadik napján, illetve milyen na-

pon születtek a listában található személyek! 
10. Készítsen kimutatást arról, hogy hányan születtek az egyes évszakokban! 
11. Készítsen kimutatást az O és C oszlop alapján, hogy hányan születtek a hét egyes napjain! 

Magyarázza meg a tapasztaltakat! 
12. Ábrázolja diagramon, hogyan oszlik meg a születések száma az évszakok között! 
13. Kétféle számítási módszerrel határozza meg a következőket: 

a) kit kell legközelebb felköszönteni; 
b) ki a legfiatalabb; 
c) ki a legidősebb! 

14. Írjon minden oszlopba fejléc feliratot, formázza munkáját a minta alapján! 



 


