KÖVETELMÉNYRENDSZER AZ
“ELEKTRODINAMIKA 1 GYAKORLAT” (BMETE15AF26) TANTÁRGYBÓL
1.) A gyakorlati jegy megszerzésének általános szabályait a BME TVSz. tartalmazza.
2.) Az utolsó alkalom kivételével minden gyakorlaton (a félév során összesen 12 db) "Házi Feladatot" (HF)
adunk ki.
A HF sorok tartalma:
 3 db („A” betűvel jelölt) egyszerű, alaptudásra építő feladatot,
 továbbá („B” betűvel jelölt) részben összetettebb gyakorló feladatokat.
A HF feladatok megoldását beadni nem kell!
3.) A második alkalomtól kezdve minden gyakorlati foglalkozás elején egy 12 perces kis zh-t (KZH) íratunk.
Ez az előző alkalommal kiadott „A” típusú házi feladatok valamelyike. Minden hibátlanul megoldott KZH
feladat 10 pontot ér. Ha a hallgató a KZH-t bármilyen okból nem írja meg, akkor arra 0 pontot kap.
A KZH-k száma a félév során összesen 12 db.
A KZH-k összpontszámának 40%-át el kell érni a gyakorlat sikeres teljesítéséhez.
A félév végén a hallgató maximum 3 db KZH-t pótolhat, illetve javíthat.
4.) A félév során 2 db nagy zh-t (NZH) íratunk. Ez központilag kijelölt (gyakorlatokon kívüli) időpontokban
történik. A ZH két alaptudásra építő („A” típusú) és két további, a gyakorló feladatokhoz hasonló nehezebb
feladatot tartalmaz, összesen 2x20+2x30=100 pont értékben.
A gyakorlat teljesítéséhez mindkét NZH-n minimum 40 pontot kell elérni.
A félév folyamán, illetve végén mindkét NZH pótolható, illetve javítható.
5.) Minden pótlásnál, ill. javításnál a félév során megszerzett pontszám nullázódik és csak az újonnan elért
eredmény számít.
6.) Félévközi teljesítés értékelése
„Nem teljesített” értékelést kap az a hallgató, aki a gyakorlatok 30%-ánál (4 alkalom) többet hiányzott, vagy
nem érte el a KZH-k összpontszámának 40%-át, vagy nem érte el mindkét NZH esetén az összpontszám 40%át.
A gyakorlati jegy kialakítása az alábbiak szerint történik:
12 db KZH
az összpontszám 40%-a
(maximum)
2 db NZH
az összpontszám 60%-a
(maximum)
--------------------------------------------------------------------------------------------Az összpontszám
100%
(maximum)
A gyakorlati jegyet a félév során elért összpontszám % -a határozza meg az alábbi táblázat szerint:
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5.) Az a hallgató, aki a pótlások ellenére is elégtelen (1) osztályzatot kapott és a KZH-kon, valamint legalább
az egyik NZH-n minimum 40 %-os eredményt ért el, egy pót-pót zh-t (PPZH) írhat a nem teljesített NZH
témájából, aminek megírására a pótlási héten kerül sor.
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