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Jelenléti követelmény:  

Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező. Az előadások és a gyakorlatok 

óraszámának 30%-át meghaladó hiányzás esetén az aláírás nem szerezhető meg. Valamely 

gyakorlatról való hiányzás az előadáshoz tartozó és a hiányzás hetében lévő gyakorlatok 

valamelyikén való igazolt részvétellel pótolható. A jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. 

 

Félévközi számonkérések:  

Dolgozat Ideje Témája 

0.Zárthelyi  Középiskolai matematikai 

ismeretek. 

1. Zárthelyi Megbeszélés szerint. 

(Október 22. 8:15-től.) 

Matematikai logika és 

halmazelmélet. Vektoralgebra. 

Komplex számok. Valós sorozatok 

és határértékszámítás. Valós 

függvények határértéke és 

folytonossága. 

2. Zárthelyi Megbeszélés szerint. 

(December 3. 8:15-től.) 

Differenciálszámítás és 

alkalmazásai. L'Hospital-szabály, 

középérték-tételek. 

Függvényvizsgálat és szélsőérték 

keresés. Primitív függvény 

meghatározása, határozott integrál, 

integrálfüggvény. Az integrál 

tulajdonságai, Newton-Leibniz 

formula. 
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0. Pótló zárthelyi   

Pótló zárthelyi megbeszélés szerint  

 

 

Az aláírás megszerzésének feltétele:  

A jelenléti követelmények teljesítésén túl, a 0. zárthelyi dolgozat esetében a maximálisan elérhető 

pontok minimum 40%-át, az 1. és 2. zárthelyik esetében a maximálisan elérhető pontok minimum 

30%-át kell megszerezni.  

A zárthelyi dolgozatok pótlása illetve javítása:  

Zárthely pótlása: meg nem írt zárthelyi vagy az előírt minimumot el nem érő zárthelyi újbóli 

megírása. 

Zárthelyik javítása: a legalább 30%-os 1. illetve 2. zárthelyi újra írása. Javítás esetén a javító 

zárthelyi eredménye lép a korábbi zárthelyi eredménye helyébe. Tehát rontani is lehet! 

 

A zárthelyi dolgozatok pótlása illetve javítása a TVSZ rendelkezései alapján történik.  

1. A 0. zárthelyi dolgozat vagy a „Bevezető matematika” című szabadon választható tárgy 

eredményes elvégzésével, vagy a pótlásként megírt 0. pótló zárthelyi dolgozat legalább 40%-

os eredményű megírásával pótolható. 

2. A szorgalmi időszak végén a zárthelyik pótolhatók. 

3. Minden javítás esetén az új eredmény lép a régi helyébe, így rontani is lehet. 

4. Ugyanaz a zárthelyi dolgozat szolgál javításra, mint ami a pótlásra. 

5. Azok a hallgatók, akik korábban már szereztek aláírást, újra megírhatják a zárthelyi 

dolgozatokat. Ekkor az új eredményt fogjuk figyelembe venni, ám az aláírásukat nem 

veszíthetik el. 

 

A félévvégi osztályzat kialakítása  

 

Vizsga:  

Csak aláírást szerzett hallgató jelentkezhet vizsgára. A vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A vizsga 

írásbeli részén legalább 40%-os eredményt kell elérni, ennél rosszabb írásbeli eredmény esetén a 

vizsgajegy elégtelen. 

A szóbeli vizsgák az év végén kihirdetett tételsor alapján történnek. 

A TVSZ-ben rögzített módon javító, illetve ismétlő javító vizsga tehető. Javítás alkalmával a 

vizsgajegy le is rontható. 

 

Konzultációk:  

megbeszélés szerint. 
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