
Tájékoztató az Komplex függvénytan gyakorlatról
(Utolsó módosítás: 2022. február 6., 22:39)

Órarend

Péntek, 8:25–9:55, de az első gyakorlaton véglegesítjük.
Az omikron hullám miatt az első 3 hét biztosan on-line lesz, a MSTeamset fogjuk használni.
A jelenléti oktatásra a Déli 3-306 termet kaptuk.

Elérhetőségek

E-mail: kosgeza@gmail.com
Honlap: https://kosgeza.web.elte.hu
A gyakorlatok feladatsorait innen is le lehet tölteni: https://kosgeza.web.elte.hu/oktatas/

2022tavasz-kft-alkmat
Online jegyzet: https://kosgeza.web.elte.hu/oktatas/KftJegyzet
További gyakorló feladatok: Fehér–Kós–Tóth: Analízis feladatgyűjtemény II. http://etananyag.

ttk.elte.hu/request.php?101
Személyesen (fogadó óra) a szorgalmi időszakban: megtaláltok a Déli 3-302 szobában, kedd

12:00–13:00, szerda 12:00–13:00, péntek 10:00–11:00; aki jönni akar, mindenképpen jelezze előre
egy rövid e-mailben, hogy tudjak róla. A járványra tekintettel inkább az online beszélgetést
ajánlom, előre egyeztetett időpontban.

Igény esetén tarthatunk órán kívül konzultációkat (pl. zh előtt). Mindent lehet, csak kérni
kell.

Tegeződés, magázódás

A hallgatókkal tegeződni szoktam. Nyugodtan szólítsatok Gézának. A tegeződés nem akadálya
annak, hogy valakinek jó vagy rossz jegyet adjak. Még haragudni is sokkal egyszerűbb, ha
tegeződünk.

A gyakorlat menete

A szokásos forgatókönyv:

• Az online időszakban minden gyakorlaton feladok egy írásban, a Teamsben feltöltendő
feladatot.

• A jelenléti időszakban minden gyakorlat elején lesz egy röpdolgozat, véletlenszerűen vagy
az egyik házi feladatból, vagy pedig egy-két, az előadáson tanult tételt, definíciót kell
kimondani. Mindegyik röpdolgozatra max. 6 pont kapható, a leggyengébben sikerült
dolgozat nem számít. Aki lekési a dolgozatot, vagy hiányzik, annak a dolgozata 0 pontos.

• A házi feladatok (egy részének) megbeszélése.

• Új gyakorló feladatok megoldása és megbeszélése.

Az előadások követése

A gyakorlatra készülés része, hogy nagyjából tisztában kell lenni a tanult definíciókkal, tételekkel
és technikákkal. Járjatok előadásra, vagy olvassátok el jegyzet aktuális fejezeteit gyakorlat előtt.

mailto:kosgeza@gmail.com
https://kosgeza.web.elte.hu
https://kosgeza.web.elte.hu/oktatas/2022tavasz-kft-alkmat
https://kosgeza.web.elte.hu/oktatas/2022tavasz-kft-alkmat
https://kosgeza.web.elte.hu/oktatas/KftJegyzet
http://etananyag.ttk.elte.hu/request.php?101
http://etananyag.ttk.elte.hu/request.php?101


Órai aktivitás

Az órán tetszés szerint egyedül vagy többen együtt dolgozhattok a feladatok megoldásán. (Nem
baj, ha emiatt kicsit zajosabb a munka.) Igyekszem körbejárni és segíteni; úgy üljetek, hogy
odaférjek. Aki elbújik, az arról is lemond, hogy segítséget kapjon.

Senki ne legyen szégyenlős; szabad tévedni, és egy hibás megoldásból is sokat lehet tanulni.
A tévedéseknek, hibás megoldásoknak nincs semmilyen negatív következménye.

Házi feladatok

Sok házi feladatot szoktam feladni. Mindenkitől elvárom, hogy a képességeinek megfelelően
igyekezzen megoldani a házi feladatokat, és készüljön fel arra, hogy a táblánál el tudja mondani
a megoldást. Nem feleltetés; szabad füzetet, vázlatot, puskát használni.

Pedál Medál (szorgalmi) feladatok

Ezek a szokásosnál mélyebb, nehezebb szorgalmi feladatok, amiket írásban lehet beadni. A PM
feladatokon is szabad közösen dolgozni, ilyenkor osztoztok a pontokon.

Jelenlét

A gyakorlatokon való részvétel kötelező. Ha valaki a gyakorlatok negyedénél többről, vagyis
3-szor hiányzik, akkor csak rendkívüli, igazolt esetben, többletfeladatok teljesítése után kaphat
gyakorlati jegyet. Ha valaki a gyakorlatoknak a harmadánál többről (azaz 4 vagy több gya-
korlatról) hiányzik, akkor egyáltalán nem kaphat gyakorlati jegyet. (Elégtelent sem kap, tehát
javítási lehetőség sincs.) HKR 66.§ (1)

A hiányzásokat nyilvántartjuk és összesítjük.

Számonkérés

Két zárthelyi dolgozatot tervezünk. A várható időpontok: március 28. (előadás helyett), és
május 13. (az utolsó gyakorlaton). Szükség esetén május 20. körül tartunk pót- és javító zh-t.

Értékelés

A gyakorlati jegy
[
2 · Z1 + 2 · Z2 +R + P

5
± M

]
, ahol Z1 és Z2 a két ZH pontszám, R a

beadandó és röpdolgozatok átlaga a legrosszabb kettő nélkül, P a megszerzett Pedál Medál
Pirospontok száma, M az órai munka (pofafaktor). Az elégséges osztályzatot a PM pontok
nélkül el kell érni; a PM feladatok célja nem az elégtelen teljesítmény kijavítása.

Az órai munkát, igyekezetet mindig igyekszem figyelembe venni. Volt már olyan, hogy
valakinek mindkjét zh-ja négyes lett, de a folyamatos munka, készülés és igyekezet miatt ötös
gyakorlati jegyet kapott.

Kós Géza


