
Követelmények: Alkalmazásfejlesztés I.  

Gyakorlat látogatása  

A gyakorlatok látogatása kötelező

Az igazolatlan hiányzások száma maximum 2 lehet

A 3. héttől ellenőrizzük (az első 2 hét kurzusfelvétel)

Kvíz  

Minden gyakorlat elején lesz egy kvíz

Kivételek

Első 2 hét, mert még kurzusfelvétel van
ZH, javító ZH időpontjában sem lesz kvíz
Az április 20-i és 27-i heteken sem lesz (a TDK és a sportnap miatt dékáni szünet
lesz)

A kvíz nem pótolható

Másik gyakorlaton sem (nincs szabad számítógép)
A kvíz témája a korábbi hetek előadás és gyakorlat anyaga

Visszamenőleges kérdések is előfordulhatnak
A kvíz Coospace-en lesz

Hét 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Pontszám - - 10 10 10 10 - 10 10 10 - - - -

Minimum - - - 10 15 20 - 25 30 35 - - - -

Összesen elérhető - - 10 20 30 40 - 50 60 70 - - - -

Követelmények

A 2. kvíztől kezdve a kvízekből összesen legalább 50%-ot el kell érni

Egyszer fordulhat elő, hogy valaki nem éri el az 50%-ot
Ha másodjára is előfordul, akkor a gyakorlat nem teljesített

Hiányzás esetén a megírt teszteken maximálisan elérhető pontszám 50%-át kell
teljesíteni

Hiányzás esetén a számonkérések pótlására nincs lehetőség, az a kvíz 0
pontosnak számít

Vizsga plusz jegyek

Jó kvíz pontok esetében a legalább elégséges (2) előadás vizsgához lehet plusz
jegyeket kapni

Ha valaki 56 pontot (80%) elér, akkor plusz egy jegyet kap (azaz ha például
hármas lenne a vizsgája, akkor négyest kap)
Ha valaki 63 pontot (90%) elér, akkor plusz két jegyet kap (azaz ha például
hármas lenne a vizsgája, akkor ötöst kap)

ZH  

A félév során két ZH lesz
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af://n11
af://n127


A ZH programozási feladatokból áll, amelyet gép előtt kell megírni

Referenciák, egyéb segédanyagok elérhetőek lesznek
Internet vagy más nem általunk biztosított segédeszköz nem használható

A ZH-kra 50+50 pont kapható

Igazolt hiányzás esetén pótolható a ZH, igazolatlan hiányzás esetében nem pótolható

A két ZH-ból összesen 45%-ot kell elérni

Javító ZH

Amennyiben valaki a két ZH-ból együttesen nem érte el a 45%-ot vagy órai plusz
pontokkal együtt nem érte el az 50%-ot

A javító ZH az egész féléves anyagból lesz és 50%-ot kell elérni

Csak elégséges (2) érdemjegy szerezhető
Ponthatárok a gyakorlati jegy meghatározásához a ZH alapján és a gyakorlati plusz
pontok alapján:

0 - 49: elégtelen (1)
50 - 62: elégséges (2)
63 - 75: közepes (3)
76 - 88: jó (4)
89 - 100: jeles (5)
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