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Gyakorlati jegy
A félév végén a tárgyból a hallgatók gyakorlati jegyet kapnak.
A félév során legfeljebb 3 hiányzás megengedett. Aki ezt túllépi, az automatikusan elégtelent kap.
Egy  nagyobb  késés  fél  hiányzásnak  számít.  Vagyis  két  nagyobb  késés  egy  hiányzásnak  lesz

elszámolva.
A félév közepén egy közös zárthelyi dolgozat megírására kerül sor. Ez papíron történik, számítógép

nélkül,  s  erre  a  hallgatók  kapnak egy jegyet.  Lesz  egy 2.  zárthelyi  dolgozat  is  az  utolsó  héten  a
gyakorlat időpontjában és helyén. Ez már gép előtt lesz. Erre is kapnak egy jegyet, majd a két zárthelyi
dolgozatra adott jegy alapján megajánlok egy jegyet. Nem egyértelmű jegy esetén (pl. 3/4, 4/5) az órai
munka  és  a  házi  feladatok  alapján  kerekítek  fel  vagy  le.  Ha  valaki  a  házi  feladatok  80%-ánál
kevesebbet old meg, akkor a két  zárthelyi dolgozatra kapott jegyek átlagánál gyengébb jegyet fogok
megajánlani.

Lesz javítási lehetőség is. Aki nincs megelégedve a megajánlott jeggyel, az a szorgalmi időszak
utolsó hetében javíthat (vagy ronthat). Ekkor legfeljebb egy jegyet lehet javítani/rontani. A hallgatónak
számítógép mellett néhány konkrét programozási feladatot kell helyben megoldania, illetve ismernie
kell  a  Python  programozási  nyelvvel  kapcsolatos  fogalmakat.  Akinek  mindkét  zárthelyi  dolgozata
elégtelen lett, annak nincs lehetősége javításra.

Kompetencia
A tantárgy célja  a Python programozási  nyelv készségszintű elsajátítása.  Sikeres teljesítés esetén a
hallgatók képesek lesznek egyszerűbb programok Python nyelven történő implementálására.

A gyakorlat tematikája
A  Python  helye  a  programozási  nyelvek  között;  a  Python  shell  használata;  változók,  operátorok,
standard  típusok,  elemi  adatszerkezetek  (lista,  tuple,  hash-szótár),  vezérlési  szerkezetek,  ciklusok,
függvények; csomagok, modulok; fájlkezelés; kivételkezelés; osztályok, objektumok; JSON; reguláris
kifejezések; kapcsolat az operációs rendszerrel.

Etikai elvárások
A hallgatókkal kapcsolatos etikai normákra a Debreceni Egyetem Etikai Kódexe (Vizsgakódex) az
irányadó (lásd http://www.unideb.hu/portal/hu/node/47). 
Az  etikai normákat megsértők:  (a) automatikusan elégtelent kapnak a tárgyból, illetve (b) a hallgató
neve az IK oktatói között nyilvánosságra kerül.
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