
TÁRGYKÖVETELMÉNYEK 
Természettudományi Kar 

Matematika BSC 
Algebra 1 gyakorlat 

Kód: BMETE91AM03; Követelmény: 0/2/0/F/2; 

Félév: 2015/2016/1; Nyelv: magyar; 

Gyakorlatvezetők: Nagy Attila T1, Zubor Márton T2 

Jelenléti követelmények: 
A legalább elégséges félévközi jegy megszerzésének szükséges feltétele a gyakorlatoknak 
legalább 70 %-án való részvétel. A jelenlétet a gyakorlatokon ellenőrizzük. 

Félévközi számonkérések: Két zárthelyi, házi feladatok 
1. zárthelyi: 6. hét (a gyakorlat idejében); 

Témája: csoportelmélet 
2. zárthelyi: 13. hét (a gyakorlat idejében); 

Témája: csoportelmélet  2. része, gyűrűk, modulusok, testek  
Pótzárthelyi: A két zárthelyi közül egyet  a 14. héten, a hallgatókkal egyeztetett időpontban 

lehet pótolni vagy javítani. A pótlási héten az egyik zárthelyi pótlását különeljárási díj 
befizetése ellenében még egyszer meg lehet kísérelni, ez az alkalom javításra már 
nem használható. 

A félév végi osztályzat kialakítása:  

A két zárthelyiért egyenként 35-35 pontot lehet kapni. Pót zárthelyit kell írnia annak, aki a 
két zárthelyi valamelyikén nem ér el legalább 14 pontot. Pót zárthelyit javítás céljából az is 
írhat, akinek már megvan az érvényes gyakorlati jegye, ez esetben az eredmény minden-
képpen a javító zárthelyi eredménye és 14 pont közül a nagyobbik, tehát a legfeljebb kettest 
rontani is lehet.  

A gyakorlatokon rendszeresen adunk házi feladatokat (összesen 30 pontért), amelyekből 
minimum 40%-ot, 12 pontot szükséges teljesíteni az elégséges jegyhez. A beadás határide-
je a feladat kiadását követő gyakorlat, ezek utólagos pótlására nincs lehetőség. 

A legalább elégséges szintű gyakorlati jegy megszerzésének feltétele tehát (a jelenléti kö-
vetelmények teljesítésén túl), mindkét zárthelyin legalább 14 pont megszerzése (legalább 
az egyiken javítás nélkül), valamint a házi feladatokból legalább 12 pont. Az osztályzat alap-
ja a két zárthelyi és a házi feladat pontszámainak összege. 

                 39 pontig: elégtelen  (1) 
40 ponttól 54 pontig: elégséges  (2) 
55 ponttól 69 pontig: közepes  (3) 
70 ponttól 84 pontig: jó  (4) 
85 ponttól :                jeles  (5) 

Konzultációk: zh-k előtt a gyakorlatvezetővel megbeszélt időben. 

Budapest, 2015. szeptember 1.      
 
   Nagy Attila 
gyakorlatvezető 


