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Általános tudnivalók
 Előadás (14 héten át heti 1 alkalom, VIMIAA00)

o Szerda 12-14 Q-I és IB027 (iMSc/emelt)

 Gyakorlat: 6 alkalom, 2.héttől kéthetente
o Opcionális kis ZH (nem beugró) a gyakorlatokon,

o de kötelező megjelenés (4 részvétel, elmaradó gyak = részvétel)

o elmaradó gyakorlatok pótolhatóak más alkalmon jelentkezés után

 Előadók

 + Szervezés

Dr. Pataricza András

tárgyfelelős

emelt szintű előadás, IMSc G2

Gönczy László

előadás

Vörös András
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Tárgykövetelmények (VIMIAA00)
 Házi feladat (30 pont)
 ZH

o ZH1 (30 pont): március 29. 8-10 (7. hét péntek)
o ZH2 (40 pont): május 17. 8-10 (14. hét péntek)
o Beugró feladatok (50% kötelező) + “konstruktív” feladatok
o Mindkét ZH pótolható egyszer (pótZH: május 24. 8-10: PZH1, 10-12:PZH2)

 Feltétel: elégséges HF + elégséges ZH1 + elégséges ZH2 (40/100)
 Plusz pontszerzési lehetőségek:

o Rendszeres készülés a gyakorlatokra (“opcionális beugró”), 4*2 pont
o Bemelegítő HF 4 pont, leadás: 5. hét vége
o Szorgalmi feladatok (10 pont): 

félév közben kiadva, leadás: 14. hét vége 
o ZH * feladatok (5 + 5), ha ZH egyébként jeles 

 Plusz pontok beszámítása:
o Jegyjavítás

ha a kötelező számonkérésekből az elégséges megvan, de a jeles nincs
o IMSc pont (csak a dőlttel jelzett): 

ha a kötelező számonkérésekből a jeles megvan

IMSc-re
váltható
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Házi feladat
 Egyéni feladat kiadva: 6. hét, beadás: 12. hét
 Állapotgép modellezés (Yakindu)
 Elektronikus leadás (MIT HF portál)

o Köztes visszajelzés a határidő előtt leadott feladatokról
o Szóbeli reklamálási lehetőség (előzetes jelentkezéssel)

 Pótlás: pótlási héten
 Egyszeri konzultációs lehetőség + fórum
 Modell alapon generálva/tesztelve…
 Téma

o Sakkóra
o Egyedi(esített) funkciók
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Elérhetőségek
 Követelmények, ütemezés, segédanyag, kiindulás…

o https://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/remo

o Egyedi HF le/feltöltés, ZH beugró megtekintés (BME Címtár)

o Adminisztratív tudnivalók és feltételek – itt kell kezdeni

 HF technológiai kérdés
o http://q2a.inf.mit.bme.hu/

o Válaszolni is lehet…

 Elmaradó gyakorlatok pótlása: űrlapon lesz jelentkezés

 Házi feladat 
o Korábbi félévben elfogadott HF NEM számítható be

o Tartalmi/szervezési kérdés: remo-hf@inf.mit.bme.hu

 Ha ezek nem segítenek...  remo@inf.mit.bme.hu

o Közvetlen mailre nem válaszolunk

https://www.inf.mit.bme.hu/edu/courses/remo
http://q2a.inf.mit.bme.hu/
mailto:remo-hf@inf.mit.bme.hu
mailto:remo@inf.mit.bme.hu
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Segédanyagok

 Előadások diasorai

 Írásos jegyzet

 Gyakorlatok feladatai megoldásokkal

 Gyakorló feladatsorok

 Érdeklődőknek: további háttéranyagok



8



9

MIÉRT KÉSZÜLJÜNK FÉLÉV KÖZBEN (IS…)

„Looking back I realize, nothing have I done” 
(Hetfield, 1986)
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Miért érdemes folyamatosan készülni?

ZH pontok a gyakorlati opcionális 
pluszpontok szerint

• X tengely: gyakorlati 
pluszpontok (0-8)

• Színezés és Y tengely: ZH1, ZH2 
pontszám

• Kb 500 hallgató, 2017. tavasz

Aki átment volna a 
„beugrókon” (50%), jó eséllyel 

átment az igazi ZH-n

Beugró pontok vs. ZH1, ZH2 pontok Wéber Ádám: Oktatási elemzések támogatása

vizuális megjelenítési módszerekkel. Szakdolgozat, 2017.
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Miért érdemes folyamatosan készülni?

A két zárthelyire együttesen 
is igaz: aki készült félév 

közben, nagyobb arányban 
megy át a beugrón

ZH pontok a gyakorlati 
opcionális pluszpontok szerint
• Színezés: átment volna, ha a 

gyakorlati kisZH „éles”
• X:tengely: ZH1 beugró
• Y tengely: ZH2 beugró
• Kb 500 hallgató, 2017. 

tavasz

ZH1 pontok vs ZH2 pontok
(…a bukás árnya)
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Miért érdemes folyamatosan készülni?

Gyakorlatra készült 
„jó pontszámot” ért el 

Gyakorlatra nem készült 
„jó eséllyel” bukott

Ld. később: Vizuális adatelemzés előadás

(+miért csalnak az ábrák…)
Wéber Ádám: Oktatási elemzések támogatása

vizuális megjelenítési módszerekkel. Szakdolgozat, 2017.

ZH2 pontok beugró pontszámok szerint szétbontva

Küszöb


