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termesztett fontosabb gazdasági növényeket és tenyésztett állatokat, azok igényeit és
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Tematika:
Témakör
Óraszám
Előadások:
1. Bevezetés, követelmények, növénytermelési alapfogalmak, gazdasági
növények termesztése és felhasználása
2. Gazdasági növények termesztése és felhasználása, tájtermesztés,
állattenyésztési alapismeretek
3. Fontosabb gazdasági állatok tenyésztése és hasznosításuk
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Tantárgyi követelmények
Foglakozásokon való
részvétel
Félévközi
ellenőrzések:
A félév aláírásának
feltételei:
Érdemjegy
kialakításának módja:
Hiányzások, pótlások
feltételei:
Vizsga módja:

Megajánlott jegy
feltételei:
Pótlási lehetőség a
vizsgaidőszakban:

Az előadásokon való részvétel kötelező!

Zárthelyi dolgozat időpontja: utolsó konzultációs alkalom.
A zárthelyi kérdések az addigi elméleti ismereteket is tartalmazzák.
-

az órákon való folyamatos és aktív részvétel,
1 leadandó feladat teljesítése és elfogadása (min. elégséges),
- a zárthelyi dolgozat eredményes (min. elégséges) megoldása.
A kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozat eredménye+ leadandó feladat eredménye.
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
- Hiányzás esetén a tanulmányi és vizsgaszabályzat rendelkezései
szerint.
- zárthelyi dolgozatot egy alkalommal lehet pótolni az utolsó

héten.
Írásbeli és szóbeli
A vizsgán kapott érdemjegy a következők átlaga:
zárthelyi dolgozat eredménye + írásbeli átlaga + szóbeli átlaga.
Mindegyik részjegynek legalább elégségesnek kell lennie.
Az aláírást egy alkalommal, az első tíz napban lehet pótolni.

NÖVÉNY- ÉS ÁLLATTANI ISMERETEK GYAKORLATOK BEOSZTÁSA
Nappali tagozat

Témakör

Óraszám

Mezőgazdasági üzemlátogatás, növénytermelés és
állattenyésztés gyakorlati megismerése
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