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BEVEZETÉS A MATEMATIKÁBA I

Programozó és programtervező szak, 1. év 1. félévVizsgaEl�felt�telek: Legal bb el�gs�ges gyakorlati jegy az indexbe be¡rva, index, ut¢-vizsg n l be�zetett ut¢vizsgad¡j az indexben regisztr lva, jelentkez�s az adott napra.Jelentkez�s: Az ETR rendszeren kereszt�l, legk�s�bb a vizsga el�tt 36 ¢r val.Aki bejelentkezik, nem mondja le az id�pontot, de nem jelenik meg, elvesz¡t egy vizs-gaalkalmat. Ut¢vizsg zni ak rmelyik vizsganapon lehet, de az ut¢vizsganapokon sakut¢vizsg zni lehet, vizsg zni nem! Mivel a vizsga ¡r sbeli vizsga, sak egyszer lehetut¢vizsg zni.Konzult i¢: K�r�sre a vizsg k el�tt (ajarai�moon.inf.elte.hu, legal bb 2 mun-kanappal az id�pont el�tt), D2-205.A vizsga anyaga: Ami az el�ad son elhangzott, de bele�rtve az ott nem r�szle-tezett (p�ld ul �nyilv nval¢", �hasonl¢an bel that¢", stb.) r�szeket is. A k�rd�sekreteljes �rtelmes v laszt kell adni, ami tartalmazza, hogy mi mit jel�l, stb. Szabad a k�r-d�st a lehet� legsz�kebben �rteni, p�ld ul ha egy t�tel a k�rd�s, a fogalmakat nem kellde�ni lni, ha egy de�n¡i¢, akkor b rmely, az anyagban el�bb de�ni lt fogalom hasz-n lhat¢, stb. Az eld�ntend� k�rd�sre adott v laszt indokolni kell! Ha b rki sz m ranem egy�rtelm� a k�rd�s, jelezze, �s indokolt esetben r�szletezz�k. A bizony¡t sokn laz  ll¡t st is meg kell fogalmazni, de ez�rt m�g nem j r pont.A vizsga lefoly sa: �r sbeli vizsga, 80 per alatt 15 k�rd�sre kell v laszolni.Az els� 12 k�rd�s 1{1 pont (de�n¡i¢k, t�telek, egyszer� p�ld k �s ellenp�ld k, stb.),ezekb�l legal bb 6 pontot kell szerezni. Az utols¢ 3 k�rd�s 2{2 pont (bizony¡t sok),ezekb�l legal bb 2 pontot kell szerezni. Oszt lyzatok: 0{8 pont: el�gtelen; 9{10 pont:el�gs�ges; 11{12 pont: k�zepes; 13{14 pont: j¢; 15{18 pont: jeles. A feladatokat¡r sban kapj k meg.Seg�deszk�z�k: Csak toll haszn lhat¢, �s az a pap¡r, amin a feladatsor van,semmilyen m s eszk�z (p�ld ul semmilyen elektronikus eszk�z) nem. Aki meg nemengedett eszk�zt pr¢b l haszn lni, besz�lgetni pr¢b l, stb., az ellen a legszigor£bbelj r st fogom kezdem�nyezni.Jav¡t s: Csak n�vvel �s ETR k¢ddal ell tott dolgozatokat fogadunk el. A fela-datsort mindenk�ppen visszak�rj�k, a vit k elker�l�s�re n�vvel �s k¢ddal ell tva. Adolgozatokat m�g aznap kijav¡tjuk, kiosztjuk, a vizsg z¢k �s a jav¡t sban r�sztvev�ksz m t¢l f�gg� id�pontban. A kioszt skor az esetleges jav¡t si hib k �szrev�telezhet�k(k�s�bb m r nem), ezut n a dolgozatokat visszak�rj�k, �s a jegyet be¡rjuk.J rai Antal


