
 

Geotechnika II. (NGB-SE005-2) 
 

Követelmények 

 

Házi feladatok 

A két alábbi feladat kiindulási adatait a moodle rendszeren tesszük közzé. A feladatok elkészítéséhez az 
előadások és a gyakorlatok mellett a J 19666 és 19666/a jegyzet, illetve egyéni konzultációk nyújtanak 
segítséget. A beadandó munkákban megfelelő magyarázó és értékelő szövegek kísérjék a szerkeszté-
seket és a számításokat, hogy azok jól értelmezhetők legyenek. A feladatokkal kapcsolatos konzultáció-
ra a rendes beadási határidőig van lehetőség. 
 

 

HF1 - Földnyomásszámítás  Beadási határidő: 2017. október 18.   
Határozza meg a vázolt geometriájú falra ható aktív földnyomást számítással és szerkesztés-
sel. A számítást a J19666 jegyzet 2.6., a szerkesztést e jegyzet 2.7. példája alapján lehet elké-
szíteni. GEO5 programmal is elvégzett - jó eredményt tartalmazó, megfelelően ledokumentált - 
számítás 2 plusszpontot jelent.    

 

HF2 - Rézsűállékonyság vizsgálata   Beadási határidő: 2017. november 15.   

Határozza meg a megadott geometriájú és talajú rézsű csúszással szembeni biztonságát mind 
körcsúszólapot, mind összetett csúszólapot feltételezve. A körcsúszólapos állékonyságszámí-
tásnál csak a talaj1 veendő figyelembe, az összetett csúszólapos vizsgálatnál kell a talaj2 -t is 
számításba venni. Az állékonyságvizsgálatot a GEO5 számítógépes programmal és az eszerint 
kiadódó csúszólapokra szerkesztéssel is el kell végezni. A GEO5 programmal a számítógépes 
kabinetben lehet dolgozni, a szerkesztést a J19666 jegyzet 2.17. és 2.19. példája alapján lehet 
elkészíteni. 

 

 

Zárthelyi dolgozatok 

Két zárthelyi dolgozat lesz a félév során, melyeknek keretében számpéldákat kell megoldani 50 
perc alatt, amihez 1 db A/4 lap 2 oldalára otthon elkészített saját kézzel írott segéd let használ-
ható. A feladatok terjedelme, számításigénye olyan, hogy csak annak van esélye elfogadható 
eredményre, aki a felkészülés során készségfokot ér el, a számításokat nem csak ismeri, ha-
nem be is gyakorolja, és a zárthelyi munkát előkészíti.  
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ZH1  Síkalap alaptörési vizsgálata és süllyedésszámítása    2017.10.31. 645 … terem  

A J 19666 jegyzet 3.2. és 3.3., illetve 3.5 példájához lényegében hasonló számításokat kell el-
végezni.  

ZH2  Cölöpalapozás méretezése 2017.12.06. 800 A-2 terem 

Elsősorban a foglalkozásokon ismertetett és a honlapon közzétett eljárások szerint kell dolgoz-
ni, de a felkészülést segítik a 19666/a jegyzet 3.18. és 3.24 példáinak megértése is. 

ZH pótlás, javítás (egy dolgozat javítható)  2017.12.11. 800 … terem 

 

A vizsgák rendje, tartalma 
A vizsgaidőszakban öt alkalommal lesz vizsga, melyre a szokásos módon kell a NEPTUN-rendszerben 
jelentkezni. Vizsgára csak az jelentkezhet, aki a tárgyból aláírást szerzett. A vizsga első része írásbeli 
(ITV), a második szóbeli (SZV), s az utóbbin már csak az vehet részt, aki az elsőt legalább 50 %-ra tel-
jesíti. A vizsgán segédeszköz (jegyzet, könyv) nem használható. 

ITV  Írásbeli tesztvizsga 

45 perc alatt 30 tesztkérdésre kell válaszolni. A kérdések a teljes tananyag alapvető ismereteire irányul-
nak. 

SZV  Szóbeli vizsga 

Az tanszéki honlapról letölthető tételek közül kettőről kell rövid felkészülés után átfogó ismertetőt tartani. 
Az egyes kérdésekre adandó válaszok elvárt mélységét, részletességét elsősorban az előadások érzé-
keltetik. A felkészüléshez az előadás mellett a kiadott szakirodalom nyújt segítséget.  

 
9. A félév értékelésének módja 

Pontozás 

A fentiekben részletezett félévközi munkát, illetve  írásbeli és szóbeli vizsgán mutatott teljesít-
ményt az alábbi pontozással értékeljük:   

ZH1  15 pont ZH2 10 pont  

HF1  10 pont HF2 15 pont    

ITV   30 pont  SZV 20 pont  

Jelenlét:  8 hiányzás: -15 pont  7 hiányzás: -10 pont  6 hiányzás: -6 pont  

 5 hiányzás: -3 pont  4 hiányzás: -1 pont 3 hiányzás: 0 pont  

 2 hiányzás: +1 pont  1 hiányzás: +3 pont 0 hiányzás: +6 pont 

A jelenlétért kapott pontszám csak az érdemjegy meghatározásánál számítanak.  

A korábbi féléves HF1+HF2 pontokat elfogadjuk. A ZH1 és ZH2 pontokat - együttesen - csak 
abban az esetben, ha a hallgató valamely korábbi félévben aláírást kapott. Külön egy -egy zárt-
helyi eredményét nem fogadjuk el. 

 

Aláírás 

Az aláírás megszerzésének, a vizsgázásnak a feltétele, hogy a hallgató  
– a zárthelyiken elérhető 25 pontból legalább 10 pontot teljesítsen,  
– a félévközi munkával szerezhető 50 pontból legalább 25 pontot elérjen.  

Osztályozás 

A vizsganapon a hallgató az addig elért össz-pontszám alapján az alábbiak szerint kap jegyet: 

0 - 49 pont  1 elégtelen   50 -   61 pont  2 elégséges 62 - 73 pont  3 közepes 

74 - 85 pont  4 jó 86 - 100 pont  5 jeles   

Elégtelen érdemjegyet kap a hallgató – még ha összpontszáma jobb jegyet is indokolna – ha  
– az ITV vizsgán nem teljesít legalább 15 pontot,  
– az SZV vizsgán nem teljesít legalább 10 pontot.  

  


