
Kémia alapszakosok és kémia tanárszakosok 
„Fizikai kémia 1” tantárgya teljesítésének feltételei  

A tárgy heti 3 óra előadásból és heti 1 óra számolási gyakorlatból áll. A félév végén aláírást, 
valamint az előadás és a gyakorlat anyagából egyetlen kollokviumi jegyet kapnak a hallgatók.  

A félév végi aláírás feltétele, hogy a hallgatók felvegyék a tantárgyat a tanulmányi rendszerben, 
beadják a házi feladatok legalább felét helyesen megoldva (azaz érjék el a házi feladatok 
megoldására kapható összpontszám legalább felét), és megírjanak legalább három zárthelyi 

dolgozatot – érdemben értékelhető megoldási kísérlettel. Aláírás nélkül nem lehet vizsgázni! 
(A tárgyfelvétel előfeltétele: Érvényes vizsgajegy általános kémiából és bevezető matematikából.) 

A félév során a hallgatók hetenként házi feladatokat kapnak, amiknek a megoldását egy héttel 

később be kell adni. Az elméleti anyagból és a számolási gyakorlatok anyagából várhatóan négy 
zárthelyi dolgozatot (ZH) írnak a hallgatók. Azok, akik a házi feladatoknak leglább felét helyesen 

megoldva beadják, és megfelelő összesített pontszámot érnek el a ZH-kon, megajánlott jegyet 

kapnak, és annak elfogadása esetén mentesülnek a vizsga alól. A jegy el nem fogadása esetén 
szóbeli vizsgát lehet tenni javítás céljából. 

Azok, akik megajánlott jegyet nem kapnak, de a ZH-kon legalább az összpontszám felét elérik, és 
a házi feladatoknak legalább felét helyesen megoldva beadják, mentesülnek a vizsga írásbeli 

része alól. 

A számonkért tananyag és a vizsgatematika az előadáson és a gyakorlaton elhangzottakon kívül 
egy-egy önálló tanulásra feladott fejezetet is tartalmazhat. 

Összefoglaló táblázat a feltételekről: 

Aláírás feltétele: a házi feladatok legalább felének helyes megoldása 

(az összpontszám legalább felének megszerzése) 
+ zárthelyi dolgozatokból (ZH) legalább három megírása 
(érdemben értékelhető megoldási kísérlettel!) 

Mentesség feltétele az 
írásbeli vizsga alól 

a házi feladatok összpontszámának legalább fele 
+ a ZH-k összpontszámának legalább fele 

Megajánlott jegy feltétele a házi feladatok összpontszámának legalább fele 
+ megfelelő összesített pontszám a ZH-kon 
(a megfelelő összpontszám a félév végén alakul ki) 

 

A Kémiai Intézet külön feltételei: 

Amennyiben a beadandó jegyzőkönyvnek, házi dolgozatnak, egyéb hallgatói munkának akár csak 
egy része is másolt vagy hamisításnak bizonyul, a tárgyból a félév végén csak elégtelen 
érdemjegy adható, illetve az aláírást meg kell tagadni. 

Amennyiben a tantárgy teljesítéséhez zárthelyi dolgozat(ok) megírása követelmény, akkor nem 

megengedett segédeszköz használata esetén (bármelyik dolgozat írása során) a hallgató a tárgyból 
nem kaphat aláírást, illetve elégtelentől különböző gyakorlati jegyet. 
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