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Jelenléti követelmények. A gyakorlatokon a részvétel kötelező, a TVSz 105. § (4) bekezdés 

értelmében a gyakorlatok összes óraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén a tantárgy 

aláírása nem szerezhető meg. Kivételes esetben egy gyakorlatról való hiányzás a párhuzamosan 

meghirdetett megfelelő gyakorlaton való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden 

alkalommal ellenőrizzük. 

Félévközi számonkérések: zárthelyi dolgozatok. 

0. zh. ideje 1. hét péntek, 2017. szeptember 8. 15:00-18:00. Témája a BSc tanulmányok 

megkezdéséhez szükséges középiskolai matematikai ismeretek (részletek a 

http://www.ttk.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH/ címen): 

1. zh. Ideje: 7. hét hétfő, 2017. október 16. 17:00-18:00. Témája komplex aritmetika, valós 

számsorozatok és függvények határértéke, folytonossága, várhatóan az 1-10. előadás és az 
1-5. gyakorlat anyaga. 

2. zh. Ideje: 12. hét hétfő (2017. november 20.) 17:00-18:00. Függvények határértéke, 

folytonossága és deriváltja, és a derivált alkalmazásai, várhatóan a 11-20. előadás és a 6-9. 
gyakorlat anyaga. 

Az aláírás megszerzésének feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a 

hallgató a 0. zárthelyi dolgozatban megszerezzen minimum 24 pontot, a további két zárthelyi 

mindegyikén megszerezze az ott elérhető pontok legalább 30%-át. 

Pótlási és javítási lehetőség: 

Mindhárom zh pótolható. Pótlás esetén a pót zh eredménye mindig felülírja a korábbi 

eredményt akkor is, ha a pótlás eredménye rosszabb a korábbinál. 

A 0. zh pótlása két módon történhet (részletek a 

http://www.ttk.bme.hu/altalanos/nyilt/NulladikZH/ címen): 

(a) vagy a Bevezető matematika c. szabadon választható tárgy felvételével és teljesítésével 

(a legalább elégséges félévközi jegy megszerzése). 

(b) vagy a 13. héten sorra kerülő pót zh legalább 40%-os teljesítésével. 
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Az 1. és a 2. zh pótlására (javítására) a 14. héten biztosítunk lehetőséget. 

Azoknak a hallgatóknak, akik korábban szereztek aláírást, és nem írják meg újra sikeresen 

a zárthelyi dolgozatokat, korábbi eredményük 30%-os félévközi eredményként számít be. 

Azok a hallgatók, akik korábban szereztek aláírást, javító céllal újra megírhatják a zárthelyi 

dolgozatokat. Ezt a szándékukat előzetesen az előadónak levélben jelezni kell! Az aláírást 

ilyenkor elveszíteni nem lehet. 

A vizsgajegy kialakítása 

A tárgy vizsgajeggyel zárul. Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga egy 

90 perces írásbeli dolgozatból és egy szóbeli részből áll. A vizsgajegy kialakítása a félévközi 

zárthelyi dolgozatok és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével történik.: 

a zárthelyi dolgozatokon elért százalékos teljesítményt 0,4 szorzóval, a vizsga dolgozaton elért 

százalékos teljesítményt 0,6 szorzóval vesszük figyelembe. Az így számított súlyozott p 

pontszám alapján az érdemjegy 

0<=p<40 esetén elégtelen (1), 

40<=p< 55 esetén elégséges (2), 

55<=p<  65 esetén közepes (3), 

65<=p< 80 esetén jó (4), 

80<=p esetén jeles (5). 

Konzultációk: az oktatókkal való megegyezés szerint, valamint a Matematika Intézet központi 

konzultációi 
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