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Tantárgyteljesítési követelmények 
 

 
A tárgy sikeres teljesítésének feltételei: 
 
- négy elfogadott gyakorlat teljesítése, amelyekre az alábbiak vonatkoznak: 

o minden gyakorlat elött egy „beugró” zárthelyi megírása, amely a gyakorlatra vonatkozó legalapvetőbb 
ismereteket méri fel. Ennek értékelése az összes pontszám arányában a következő határok alapján 
történik: elégséges 60%, közepes 70%, jó 80%, jeles 90%. A beugró zárthelyi elején minden esetben 
táblázatosan számonkérésre kerül a gyakorlathoz kapcsolódó alapvető vegyszerek képlete, neve és 
felhasználási helye. Aki ebben a táblázatban hibázik a beugróra elégtelen osztályzatot kap, szóbeli 
javításra nincs lehetőség. 

o A gyakorlati munkáról jegyzököny készítése 
- A félév végén a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele egy nagyzárthelyi megírása. Ennek értékelése is a fenti 

megjelölt határok szerint történik, azonban minden részfeladatot 40%-ra kell teljesíteni. A nagyzárthelyi kérdései 
kapcsolódhatnak konkrétan a gyakorlati munkához, a gyakorlat alapját képező természettudományi 
ismeretekhez, azaz a gyakorlat főkollégiumához, egyéb előfeltételként megadott tárgyak (általános kémia, 
analitikai kémia, matematika stb.) alapvető ismeretanyagához. A számítási példákban a gyakorlatokra 
vonatkozóan számonkérésre kerülhetnek az általános és analitikai- kémia alapvető számítási feladatai is. 

 
Amennyiben a beadandó jegyzőkönyv, stb. akár csak egy része is (illegálisan) másolt vagy hamisításnak 

bizonyul, a tárgyból a félév végén csak elégtelen érdemjegy adható, illetve az aláírás megtagadásra kerül. 
Két elégtelen beugró zárthelyi (össz vonatkozásban 60% alatti teljesítés) elégtelen gyakorlati jegyet jelent. 
A hallgató bármelyik dolgozat írása során nem megengedett segédeszközt használ, a hallgató a tárgyból nem 

kaphat elégtelentől különböző gyakorlati jegyet. A zárthelyik írása során a mobiltelefon bárminemű  használata – 
számológépként is – nem megengedett segédeszköznek minősül! 

Az év végi gyakorlati jegy az egyes mérések előtti kis-zárthelyikből és gyakorlati munkára kapott jegyből (30%), 
a jegyzőkönyvek eredményéből (20%) és a nagyzárthelyi eredményeiből (50%) számítódik a feltüntetett súlyokkal. 
A nagyzárthelyi ismétlésére az ELTE és a TTK Hallgatói Követelményrendszerét figyelembevéve a 
vizsgaidőszakban egy pótlási lehetőséget biztosítunk. 
 
 
 
 
Alulírott .................................................................... EHA Kód:........................................ a kaan4039/1, 
kaan4039/2 és kaan4039/3 kód alatt meghírdetett környezettechnológia laboratóriumi gyakorlat teljesítési 
feltételeit megismertem, azokat elfogadom. Tűz- és balesetvédelmi oktatásban részesültem. 
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