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WEB technológiák I.
Szak: Mérnök informatikus alapszak, gazdasági informatikus alapszak, programtervező 
informatikus alapszak, villamosmérnöki alapszak
Kód: GEIAL331-B
Félév: 2018/2019 ősz
Hét Előadás Gyakorlat
1 Hálózati alapfogalmak, protokollok Apache
2 Webes alkalmazások felépítése, fejlesztési módszerek HTTP, telnet, Postman
3 HTML alapok HTML
4 HTML űrlapok, böngésző függőség HTML
5 CSS CSS
6 CSS CSS
7 JavaScript JavaScript
8 JavaScript JavaScript
9 AJAX, JSON AJAX
10 Web Design 1 – Fényképészet, PhotoShop, Lightroom Féléves feladat bemutatása
11 Web Design 2 – Vector graphics Féléves feladat bemutatása
12 Zárhelyi dolgozat Féléves feladat bemutatása

Kötelező irodalom
 A tárgy előadás fóliái.

Ajánlott irodalom
 W3Schools http://www.w3schools.com/

A tárgy lezárásának módja:
aláírás és vizsga

Évközi számonkérések:

A félév során egy önálló feladat és egy zárthelyi dolgozat sikeres teljesítése szükséges az aláírás
megszerezéséhez.

Az önálló feladat célja, hogy a hallgató bemutassa a félév során szerzett ismereteit. Az elkészített
alkalmazásnak érintenie kell a félév során ismertetett technológiák mindegyikét. A feladatnak egy
előre megadott webes alkalmazás, front-end felületét kell megvalósítania. A feladat minden hallgató
számára azonos. A feladat bemutatására a félév során bármikor, de legkésőbb a szorgalmi időszak
utolsó hetéig van lehetőség. A kiadott feladat kapcsolódik a „Webes alkalmazások fejlesztése” című
tárgy követelményeihez.

A zárthelyi  dolgozat  anyaga  a  félév  során  kiadott  cikkekhez  kapcsolódik.  A zárthelyi  dolgozat
felelet  választós  kérdésekből  áll.  A dolgozat  pótlására  a  szorgalmi  időszak  utolsó  héten  van
lehetőség. 

http://www.w3schools.com/


Aláírás megszerzésének feltételei
 A gyakorlati órák minimum 70%-án való aktív részvétel.
 A félév során 1 önálló feladat elkészítése és szóbeli megvédése. A feladat bemutatására a

félév  során  folyamatosan,  legkésőbb  a  szorgalmi  időszak  végéig  lehetséges,  az  erre
kijelölt időben.

 Sikeres zárthelyi dolgozat. 

Vizsga formája
írásbeli és szóbeli
Vizsgára csak azon hallgató jelentkezhet, aki már megszerezte az aláírást.

Írásbeli: A dolgozat elkészítésére 1 óra áll rendelkezésre. Az írásbeli vizsga két részre osztható. Az
írásbeli  vizsga első része 3 gyakorlati  feladatot  tartalmaz melyre  20 perc áll  rendelkezésre.  Az
írásbeli második fele 4 elméleti kérdés 10-10 pontért. 
A gyakorlati  és  az  elméleti  rész  külön  kerül  értékelésre.  A gyakorlati  rész  pontjainak  66%-t
szükséges megszerezni a vizsga folytatásához. Sikertelen gyakorlati rész esetén az elméleti írásbeli
nem kerül  kijavításra.   Az elméleti  kérdésekből minimum 20 pont (50%) megszerzése esetén a
vizsga kötelező szóbeli résszel folytatódik.
Szóbeli: Az érdemjegy a szóbeli vizsgán kerül meghatározásra. A szóbeli vizsga a félév elméleti
anyagából és gyakorlati anyagából áll. A szóbeli rész programozási feladatot is tartalmazhat.
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