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Jelenléti követelmények. A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének 
szükséges feltétele a laborgyakorlatoknak legalább 70%-án való teljes részvétel (TVSZ 
14§ (4)). A jelenlétet a labor ideje alatt folyamatosan ellenőrizzük.

Félévközi számonkérések: a tárgylap szerint „beszámolók, kis-ZH-k és házifeladatok 
rendszeres teljesítése, és az egyéni projekt”.

Heti kis ZH -k és házi feladatok: a labor harmadik és negyedik órájában ki kell dolgozni egy 
olyan feladatot, amelyet közvetlenebbül előkészít az azt megelőző heti labor második 
órája, az akkor adott házifeladat, és az aktuális heti labor első órája.  Ez utóbbin 
összegezzük a házifeladat tanulságait, és hogy a kapcsolódó feladatokat hogyan érdemes 
majd kidolgozni.  A házifeladat közvetlenül nincs számonkérve, azonban az azzal 
kapcsolatos kis-ZH értékelve van.

Egyéni projekt és a beszámolók: utolsó szorgalmi hétre esedékes az egyéni projekt 
leadása, ez értékelve lesz.  Harmadik szorgalmi hétre esedékes az egyénileg választott 
projekt témájának részletes leírása.  Hatodik szorgalmi hétre esedékes a projekthez 
szükséges tájékozódások, kisérletek, próbák elvégzése és írásba foglalva leadni a projekt 
részletes megvalósítási, kiviteli tervét.  Kilencedik szorgalmi hétre esedékes a projekt 
olyan szintű írásbeli kidolgozása, amely alapján a befejező kódolási munka bérmunkában 
is elvégeztethető lenne.  E három, menetközbeni írásbeli beszámoló a véglegesen leadott 
projekt részeként lesz értékelve.

Pótlási lehetőségek: a félévközi ellenőrzésekből a heti kis-ZH-k (és házifeladatok) nem 
pótolható csoportot alkotnak, és a TVSZ 16§ (1) szerint kerülnek értékelésre.  Az egyéni 
projekt (és beszámolók) pedig pótolhatók a  TVSZ 16§ (2) szerint, különeljárási díj 
megfizetése mellett a pótlási időszak végéig.

A félév végi osztályzat kialakítása. Az elégtelentől különböző félévközi jegy elérésének 
feltétele – a jelenléti követelmények teljesítésén túl –, hogy a kis-ZH-k 2/3-a (TVSZ 16§) 
egyenként is elérje az elégséges szintet, illetve az egyéni projekt is elérje az elégséges 
szintet. Ekkor a kis-ZH-k előnyösebb 2/3-a (TVSZ 16§) átlagolódik, majd ez az átlag 
összeátlagolódik a nagyprojekttel.

Konzultációk: számonkérésekhez kapcsolódóan szükség szerint.  Azaz, a közös ZH-
khoz csoportosan, az egyéni projektekhez pedig egyénileg; oktató: Prőhle Péter
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