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Széchenyi István Egyetem 

Szerkezetépítési és Geotechnikai Tanszék 

TARTÓSZERKEZETEK IV. 
2018/2019 I. félév 

 

FELADAT KIÍRÁS és PONTOZÓ LAP 
 

A tantárgy részletes programja a tanszéki/tantárgyi honlapról tölthető le. A feladat kiírás és 

pontozó lap a féléves tervezési feladat ütemezését és időközi értékelését tartalmazza. Kérjük, 

hogy ezt a dokumentumot a félév során különös gonddal őrizze meg, és a részfeladatok 

konzultálására, illetve beadására hozza magával (ne fűzze össze a feladat lapjaival!). A feladat 

végleges beadása csak ezzel a dokumentummal együtt lehetséges, ezért ezt a lapot a félév 

folyamán gondosan őrizze meg!    

 

 

Név: ……………………………………….         Neptun: ……………… 

 

A tervezés kiindulási adatai (a paraméterek értelmezését lásd a Tervezési segédlet/I. 

Vázlatterv című oktatási segédanyagban): 

    
paraméter jele érték dimenzió 

A0  m2 

b  m 

Hv  m 

α  fok 

A  m 

TC  - 

qh  kN/m2 

 

 

PONTOZÓ LAP 

 
beadási hét beadandó tartalom elérhető 

pontszám 

kapott 

pontszám 

aláírás 

 

4. hét 

 

vázlatterv és tetőterhek 10   

 

6. hét 

 

szelemen és trapézlemez tervezése 10   

 

8. hét 

 

rácsos tartó rúderőinek számítása és 

keresztmetszeteinek tervezése 

10   

 

10. hét 

 

rácsos tartó csomópontjai és 

kapcsolatainak ellenőrzése 

20   

 

14. hét 

 

Teljes feladat beadása 50   

Összesített pontszám: 
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Feladatok bemutatása, pontozás 

 

 A részfeladatok bemutatása a megjelölt gyakorlati órákon történik. A bemutatás a 

gyakorlatvezető által elfogadott formában (papíron, saját laptop-on, stb.) történhet. Az 

értékelést a gyakorlatvezető szóban adja meg, és megállapítja a pontszámot is, amit a faladat 

laphoz tartozó pontozólapon rögzít, és aláírással hitelesít.    

 

Félévi aláírás feltétele 

 

1. Előadásokon legkevesebb 10 alkalommal, gyakorlatokon legkevesebb 5 alkalommal részt 

kell venni, a részvételt ellenőrizzük.  

2. Beadott 4 részfeladat, az alábbi feltételek szerint: 

- minden határidőn túli beadás -5 pont levonással jár 

- határidőn túli beadás csak egyéni konzultáción lehetséges 

- 14. hét után feladat nem adható be 

3. Az elérendő minimális pontszám 51 pont, az elérhető maximális pontszám 100 pont. 

  

Vizsgakövetelmény 

 

 A vizsga három szakaszból áll. Az első szakaszban a vizsgázónak egy feladatlapot kell 

kitölteni. A feladatlap előre ismertetett kb. 30 egyszerű (minimum) kérdés közül 4 kérdést 

tartalmaz, amelyekre kifgástalan választ kell adni. Bármely kérdésre adott hibás válasz 

ismételt vizsgával jár. A vizsga második szakaszában írásban kell választ adni egy átfogó 

témájú vizsgakérdésre. A vizsgakérdések általában az előadások címével és témájával 

azonosak. A harmadik szakasz az írásbeli vizsgarész eredménye alapján jegy megajánlással 

kezdődik. Amennyiben a vizsgázó teljesítménye alapján nem lehet jegyet megajánlani (pl. 

elégtelen írásos válasz), vagy a hallgató a megajánlott jegyet nem fogadja el, akkor a vizsga 

szóban folytatódik. A vizsgán maximum 100 pont szerezhető, az elérendő minimális 

pontszám 51 pont. 

 

Tantárgyi jegy megállapítása 

 

 A tantárgyi jegy a félévközi feladatokra kapott pontok és a vizsgán szerzett pontok 

összesítése alapján kerül megállapításra, az alábbiak szerint: 

  

     0-110 pont: elégtelen 

 110-129 pont: elégséges 

 130-149 pont: közepes 

 150-169 pont:  jó 

 170-200 pont: jeles 

 

 

    

Győr, 2018.09.01               Dr. Papp Ferenc   

        egyetemi tanár, tárgyfelelős 


