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Jelenléti követelmények: a legalább elégséges jegy megszerzésének szükséges, de nem elégséges feltéte-
le, hogy a hallgató vegyen részt az oktatási szünetek által nem érintett előadások legalább 50 %-án. A jelenlé-
tet minden alkalommal ellenőrizzük. 
 
Félévközi számonkérések: 1 darab 90 perces, 60 pontos zárthelyi dolgozat a 10. héten, témája az első 9 hét 
(1…9 hét) anyaga; házi feladatok és vizsga az elméletből.  
 
Az aláírás megszerzésének feltétele:  
(1) a jelenléti követelmények teljesítése, 
(2) a zh-n legalább 20 pont elérése, 
(3) a házi feladatok legalább 1/3-ára lényegében jó megoldás beadása az előirt határidőig. 
 
Vizsga: A vizsga szóbeli. A számon kért anyagot a vizsgakérdések jegyzéke (vizsgatematika) tartalmazza. A 
vizsga során a hallgatónak e tematika 2 számozott pontját kell kidolgoznia, majd szóban ismertetnie. Az elég-
telentől különböző vizsgaeredményhez mindkét számozott pont ismertetésének legalább elégségesnek kell 
lennie. A hagyományoknak megfelelően, a vizsga eredménye elégtelen, ha a vizsgáztatás során a tematiká-
ban szereplő számozott pontok bármelyikével kapcsolatban alapvető hiányosságok mutatkoznak. 
 
Vizsgaidőpontok: előadásokon egyeztetve, hirdetve. A vizsgahelyek számát nem módosítjuk. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy a TVSZ rendelkezései szerint csak az a hallgató kezdheti meg a vizsgát, aki előzőleg jelentke-
zett a vizsgaalkalomra. 
 
Az osztályzat kialakítása: 
Az elégtelentől különböző jegy elérésének feltétele: 
(1) a jelenléti követelmények teljesítése, 
(2) A zh-n legalább 20 pont elérése (amennyiben a hallgatónak 
      nincs érvényes aláírása a tárgyból), 
(3) a házi feladatok legalább 1/3-ára lényegében jó megoldás beadása az előirt  
      határidőig, 
(4) a vizsgán elégtelentől különböző eredmény. 
 
Az (1)-(4) feltételek együttes teljesülése esetén az osztályzat a vizsga és a zh eredmények felfele kerekített 
átlaga. Ha a házi feladatok legalább 66%-ára – az előirt határidőig – lényegében jó megoldást ad a hallgató, 
és a vizsgán, az általa beadott házi feladatok közül egy (a vizsgáztató által találomra választott) megoldását 
sikeresen ismerteti, akkor az előbbi átlagnál 1 jeggyel jobb osztályzatot kap.  
 
Konzultációk: egyéni megbeszélés alapján (Sági Gábor elérhető a sagi@math.bme.hu és sagi@renyi.hu 
email címeken); oktató: Sági Gábor 
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