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Számonkérés: A tárgy sikeres teljesítéséhez a hallgatóknak elégséges vagy annál jobb          
gyakorlati jegyet kell szereznie. A félév végén a hallgatók zárthelyi          
dolgozatot írnak, amelynek lesz egy elméleti és egy gyakorlati része. Az           
elméleti részben az előadáson elhangzottakra alapoznak majd a        
feladatok, míg a gyakorlati része a laborgyakorlaton tanult technikákra és          
ismeretekre alapoz majd. A ZH-t a szorgalmi időszak utolsó előtti hetének           
laborgyakorlatain írjuk, mindenki a saját csoportjában. 

Kompetencia: A tárgy keretében a hallgatók megismerik a számítógépes megjelenítés         
alapvető eszközeit, illetve a hozzájuk kapcsolódó matematikai fogalmakat        
és problémákat. 

Javítási lehetőség Utolsó héten lesz lehetőség pót ZH-t írni, ennek időpontjáról         
tájékoztatunk mindenkit a Neptun rendszeren keresztül. 

 

A félév során előkerülő témák 

Függvények, relációk, alapvető függvénytípusok. Függvénygrafikonok ábrázolása számítógéppel,       
függvények tulajdonságainak szemléltetése. Kétváltozós függvények és grafikus megjelenítési        
lehetőségeik. Alapvető vektorműveletek, vektorok szorzatai. A derivált és az integrál szemléletes           
bevezetése interaktív példák segítségével. Görbék és felületek implicit egyenlete és paraméteres           
egyenletrendszere. Rövid kitekintés a további felületmegjelenítési lehetőségeket illetően. A derivált és az            
érintő kapcsolata, elemi görbevizsgálati módszerek a derivált segítségével. Egyenesek, síkok egyenletei           
és egyenletrendszerei síkban és térben. Térelemek kölcsönös viszonyai (távolság, szög). Lineáris           



egyenletrendszerek geometriai megközelítésben. Lineáris transzformációk és ezek mátrixreprezentációja.        
A projektív sík és tér, homogén koordináták és ezek szerepe a vizualizációban.. 

 

Kommunikációs felület 

A hallgatók és az oktatók közötti kommunikációt a tárgy Piazza oldala fogja segíteni, melyre regisztrálni               
az alábbi oldalon lehet: piazza.com/unideb.hu/fall2017/inbpm010317. A regisztrációhoz       
mailbox.unideb.hu-s e-mail cím megadása szükséges, illetve a fiókhoz való hozzáférés. Ha a            
regisztrációval probléma adódna, ezt a laborgyakorlat vezetőjének lehet jelezni. 
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Etikai elvárások 

A hallgatókkal kapcsolatos etikai normákra A DEBRECENI EGYETEM ETIKAI KÓDEXE az irányadó. A             
dokumentum a Debreceni Egyetem honlapjáról letölthető (link)„A Debreceni Egyetem Etikai Kódexe           
(Vizsgakódex)" címszó alatt. Az etikai normákat megsértő hallgató automatikusan elégtelent kap a            
tárgyból, és neve nyilvánosságra kerül az Informatikai Kar oktatói között. 
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