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Témakör:
Konzultáció
Óra
Differenciálegyenletek.
A differenciálegyenlet fogalma, típusai. A differenciálegyenlet különböző megoldásai.
Állandó együtthatójú első- és másodrendű lineáris differenciálegyenletek megoldása próbafüggvény módszerrel.
1.
5
Többváltozós valós függvények.
A többváltozós függvény fogalma. Parciális deriváltak.
Iránymenti derivált, gradiens.
Kétváltozós függvények (lokális) szélsőértékszámítása.
A kettős integrál fogalma, tulajdonságai. Kiszámítása téglalap tartományon.
2.
5
Lineáris programozás.
LP modellalkotás.
Kétváltozós LP feladat grafikus megoldása. Lehetséges optimum korlátos illetve nem-korlátos tartományon.
Eseményelemzés: szűk keresztmetszet, árnyékárak. Gazdasági alkalmazás.
3.
5
Valószínűségszámítás I.
A statisztika alapfogalmai: minta átlaga és empirikus szórása. Hisztogram.
A kombinatorika alapfogalmai: permutáció, variáció, kombináció. Eseményalgebra.
A valószínűség fogalma és legfontosabb tulajdonságai.
Klasszikus valószínűségi mező.
Feltételes valószínűség, független események.
A valószínűségi változó fogalma.
Diszkét valószínűségi változó eloszlása, várható értéke és szórása.
Nevezetes diszkrét eloszlások (egyenletes, binomiális, Poisson-) és jellemzőik.
4.
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Valószínűségszámítás II.
Folytonos valószínűségi változó. Az eloszlásfüggvény és a sűrűségfüggvény fogalma, tulajdonságai. 
Sűrűségfüggvényével adott valószínűségi változó várható értéke és szórása.
Nevezetes folytonos eloszlások (egyenletes, exponenciális, normális) és jellemzőik.
Összefoglalás. Felkészítés a vizsgára.
5.
5
Félévközi követelmények:
A konzultációkon a részvétel kötelező. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ szerint a megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, ezért „Letiltva” bejegyzést kap.

A pótlás módja: - -

Az évközi jegy kialakításának módszere: - -

A vizsga módja: 
A hallgató csak akkor vizsgázhat, ha nincs letiltva, azaz van aláírása.
A hallgatók írásbeli vizsgán vesznek részt. A vizsgadolgozat feladatokat (50 pont, időtartama 70 perc) és elméleti kérdéseket (20 pont, időtartama 15 perc) tartalmaz. A hallgatók a vizsgajegyet az alábbi táblázat szerint kapják. 

Pontszám
Vizsgajegy

59 – 70
jeles (5)

51 – 58
jó (4)

43 – 50
közepes (3)

35 – 42
elégséges (2)

 0 – 34
elégtelen (1)


A vizsgadolgozat írásakor számológép vagy egyéb elektronikus eszköz (pl. telefon) nem használható. A dolgozat írása során elkövetett fegyelmi vétségek megítélésében az Óbudai Egyetem hallgatói fegyelmi és kártérítési szabályzata az irányadó. A csalás javításkor történő felfedezése esetén is ez alapján járunk el (az érintett dolgozat 0 pontos), ekkor azonban a hallgatónak joga van a javító tanár által kijelölt időpontban megírni egy újabb dolgozatot.
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