
TÁRGYKÖVETELMÉNYEK 

         Analízis 2 informatikusoknak 
 

Kód: BMETE90AX22; Követelmény: 4/2/0/V/6; 
Félév: 2017/18/1; Nyelv: magyar; 
 
Előadó: Dr. Szabó Sándor  
kedd 10:15 - 12:00   IE007 
csütörtök  14:15 - 16:00   QBF09 
 
Gyakorlat vezetők:  
Szabó Sándor kedd 14:20-15:50 R516 
Mosóczi András kedd 16:20-17:50 R516  
 
Jelenléti követelmények. Osztályzatot csak az kaphat, aki        
legfeljebb 4 (megtartott) gyakorlatról hiányzik. A      
gyakorlatokon a jelenlétet minden alkalommal ellenőrizzük. 
 
Félévközi számonkérések: 3 db 75 perces 50 pontos 
zárthelyi dolgozat.  A feladatok megoldásához számológép 
használható.  
Puskázás, szomszéddal való beszélgetés azonnali kizárást 
eredményez, az addig elért pontszám lesz a zárthelyi 
eredménye.  
 
 1. zh: október 16. (hétfő)  8:30 - 9:45 K134  

Témája: differenciálegyenletek, xxx 
1. javítózh: október 30. (hétfő)  8:30 - 9:45 K134 

    Témája: differenciálegyenletek, xxx 
       2. zh: VIK NEM ADTA MEG 
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   Témája: 6-9 hét anyaga 
2. javítózh: VIK NEM ADTA MEG 

    Témája: 6-9 hét anyaga 
 

 Amennyiben a javító zh sikertelen, akkor  
legfeljebb 1 pótlózh írható. 
pótlózh: VIK NEM ADTA MEG 

 Témája: a sikertelen javító zh témája 
 
Órai munka: órai munkával korlátlan számú pluszpont 
szerezhető. A zárthelyik sikeres teljesítése (pótlózh nélkül) 
esetén az így megszerzett pontok hozzá adódnak a zárthelyik 
összpontszámához. 
 
Az osztályzat megszerzésének feltételei  

1. mindhárom zárthelyi dolgozat pontszáma külön-külön 
elérje legalább a 15 pontot (30%). 

2. Akinek a zárthelyin nem sikerül elérni a 15 pontot, az 
javító zárthelyit írhat a sikertelen zárthelyi témájából, az 
így elért új pontszám lesz a zárthelyi eredménye. 

3. A javító zárthelyit, javító szándékkal, megírhatja az is, aki 
a zárthelyit sikeresen teljesítette, a korábban elért 
eredményt rontani is lehet (legfeljebb 15 pontra). Akinek 
nem sikerült a javító zárthelyin elérni a 15 pontot, az a 
szorgalmi időszak után, a pótlásokra szolgáló héten 1 
alkalommal megkísérelheti a sikertelen zárthelyi javítását. 
Erre jelentkezni a NEPTUN-ban kell. 

 
 
A félév végi osztályzat kialakítása  

● Aki mindhárom zárthelyit megírta, annak a félévi 
pontszáma alapján 
   0%    p  <   40% esetén elégtelen (1),≤  
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 40%    p <   55% esetén elégséges (2),≤  
 55%    p <   70% esetén közepes (3),≤  
 70%    p <   85% esetén jó (4),≤  
 85%    p            esetén jeles (5).≤  

● Aki nem teljesítette a jelenléti követelményeket vagy 
egyetlen zárthelyin sem vett részt, az a félévi 
követelményeket “nem teljesítette”. 

 
Az elért eredmény bekerül a Neptunba. 
 

Szigorlat 
 

A szigorlat írásbeli és (nem kötelező) szóbeliből áll.  
A feladatok megoldásához számológép  használható.  
Az írásbeli értékelése a fentiek szerint. Az elégtelen (1) és 
elégséges (2) jegy bekerül a Neptunba. Jobb eredmény 
esetén lehet választani a jegy elfogadása és a szóbeli között. 
A szóbelin lehet rontani, legfeljebb elégségesre (2). 
 
Budapest, 2017. szeptember 2. 

Dr. Szabó Sándor 
egyetemi adjunktus  
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