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Jelenléti követelmények. A hallgatók laborokról és gyakorlatokról való hiányzásainak 
összege nem lehet hétnél több. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük.  
 
Félévközi számonkérések: 2 db 90 perces 40 pontos zárthelyi dolgozat. 

 
1. zh: 7. hét, hétfő 8-10, zh-sáv, pótlás ill. javítás a pótlási héten 
Témája: A tananyag számonkérése az 1. zh-ig bezáróan. 
2. zh: 14. hét, csütörtöki labor, pótlás ill. javítás a pótlási héten  
Témája: A tananyag számonkérése az 1. zh-tól a 2. zh-ig bezáróan. 

 
A gyakorlati jegy képzése:  
 
A hallgatók a félév folyamán két alkalommal írnak évfolyamzárthelyit. A két zárthelyin (90-
90 perc) maximálisan szerezhető pontszám 40-40 pont. Egy zárthelyit sikeresnek 
nevezünk, ha a hallgató a zárthelyin elér legalább 16 pontot. A legalább elégséges 
gyakorlati jegy szükséges feltétele a két sikeres zárthelyi. Így, ha a hallgatónak van 
sikertelen zárthelyije azt pótolnia kell. Erre a pótlási héten egy előre megbeszélt 
időpontban lesz lehetőség. Mindkét zárthelyi pótolható maximum egyszer. Ha valamelyik 
pótlás sikertelen, akkor a hallgató gyakorlati jegye elégtelen. Újbóli pótlásra nincs 
lehetőség. A hallgatók mindkét zárthelyit javíthatják a pótzárthelyikkel egyidőben. Mind a 
pót- mind a javító zárthelyik esetén a beadott új zárthelyi eredménye törli a korábbi 
eredményt. A pót- ill. javító zárthelyik beadása nem kötelező. Sikertelen javító zárthelyi 
esetén 16 pont kerül bejegyzésre.  
 
A fentieken kívül a félév során három alkalommal 10-10 pontos röpdolgozat formájában 
kérjük számon a tárgyhoz tartozó elméleti anyagot. Ezek a dolgozatok nem pótolhatók és 
nem is javíthatók, viszont az összpontszámba csak a két legjobb dolgozat eredményét 
számítjuk be. A legalább elégséges gyakorlati jegyhez szükséges, hogy a két legjobb 
röpdolgozat pontszámának összege elérje a 8 pontot. Így a félévben szerezhető maximális 
pontszám 100(=40+40+20) pont, és a gyakorlati jegy megállapítása az alábbiak szerint 
történik: 

 
40- elégséges 
55- közepes 
70- jó 
85- jeles. 
 
 
 
 
 



Konzultációk: Az oktatók fogadóóráin, ill. e-mailen előre egyeztetett időpontokban. 
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