
THSz 2. vizsga, bónusz kérdés 
 

 

A 2016. jan 14-i Távközlő hálózatok és szolgáltatások vizsgán az utolsó (bónusz) kérdés az alábbi volt: 

 

+1. Bónusz (mini OHV, HHV: Oktátás Hallgatói Véleményezése, Hallgatók Hallgatói Véleményezése :) ) (1 p.) 
Az alábbi kérdések megválaszolása abszolút semmilyen hatással nincs a többi kérdés pontozására, és így az érdemjegyre sem. 

E kérdés pontozása egyszerű: aki bármi értelmeset ír bármelyik alkérdésre, annak jár az 1 pont. Ennek ellenére kérem, 
gondosan töltsék ki, mert tanulságosnak ígérkeznek a válaszok. 

 

a. Ön szerint hányast fog erre a vizsgára kapni? (1-5)   ____ 

b. Ön szerint jelenlegi felkészültsége alapján hányast érdemelne THSz-ből? (Jelen vizsgától függetlenül.) (1-5)   ____ 

c. Amikor megismerte ezt a tárgyat (mondjuk az első pár hét után), mit gondolt, hányast lenne célszerű/reális kapni a félév 

végén e tárgyból? (1-5)   ____ 

d. Ha ez a vizsga rosszabbul sikerül(t), mint várta, Ön szerint erról elsősorban ki tehet? Jelölje x-szel és csak egyet válasszon! 

□ Ön, a hallgató (pl. kevés előadáson volt, keveset tanult, stb.) 

□ Mi, az oktatók (pl. rossz előadások, rossz fóliák, hiányzó jegyzet, igazságtalan számonkérés, stb.) 

□ Egyik sem, mert várhatóan nem sikerül rosszabbul, mint várta 

e. Bármi egyéb megjegyzés (nem kötelező): 

 

 

Az alábbiakban egy rövid értékelést adok közre, cserébe a kitöltésért. Elöljáróban a vizsgaeredmények, amelyek 

sajnos elég rosszak lettek: 

 

jegy darab 

1 60 

2 30 

3 20 

4 4 

5 2 

 

Az a. kérdésben arra voltam kíváncsi, mennyire ítélik meg helyesen a hallgatók, hányast fognak kapni erre a 

konkrét vizsgára. Az eredmények: 

 

 
Tippelt vizsgajegy 

Vizsgajegy 1 2 3 4 5 

1 28 27 5     

2 5 17 8     

3   11 5 4   

4   2 1 1   

5         2 

 

A táblázat értelmezése tehát: 8 fő volt, aki 3-asre tippelt, de végül 2-est kapott. Az látszik, hogy aki megbukott, 

azt javarészt ez váratlanul érte, a kettesek kb. helyén értékelték a tudásukat, a 3-asok és 4-esek viszont 

alulértékelték magukat. „Minél többet tudsz, annál inkább látod, hogy milyen keveset tudsz” -- van valami 

ilyesmi mondás, ami most is igaznak bizonyult. 

 

  



A b. kérdés a vizsga korrektségét feszengeti, hiszen összehasonlítva pl. a valós jegyekkel, látszik, hogy ki szerint 

mennyire helyesen mérte fel a vizsga a tudását. Az eredmények:  

 

 
"Megérdemelt" vizsgajegy 

Vizsgajegy 1 2 3 4 5 

1 12 24 23 1   

2 1 7 15 7   

3   1 13 5 1 

4   1 2   1 

5         2 

 

Ezek alapján „túl könnyű” volt a vizsga (jegy>megérdemelt) 5 fő szerint. 

„Korrekt” volt (jegy=megérdemelt) 35 fő szerint. 

„Túl nehéz” volt (jegy<megérdemelt) 77 fős szerint.  

Szóval a kétharmad szerint túl nehéz volt. Oké. 

 

c. kérdés: hányast szeretett volna a vizsgaidőszak előtt. Ez is tanulságos, főleg a b. kérdéssel összevetve, vagyis 

hogy saját maga szerint mennyit ér most a tudása: 

 

 
"Megérdemelt" vizsgajegy 

 Célként kitűzött vizsgajegy 1 2 3 4 5 Sorösszeg 

1   1       1 

2 1 3 2     6 

3 8 18 17 3 1 47 

4 4 9 27 5 1 46 

5   2 7 5 2 16 

Oszlopösszeg 13 33 53 13 4 
  

Pár érdekesség: 

-- volt egy fő, aki elégtelent tűzött ki célnak. Nem sikerült, kettest kapott :) 

-- a többség 3-ast vagy 4-est tűzött ki célnak (ld. sorösszegek) 

-- A saját céljánál kevesebb a saját maga által megtippelt tudás: 81 fő 

-- A saját céljával megegyező a saját maga által megtippelt tudás: 27 fő 

-- A saját céljánál nagyobb a  saját maga által megtippelt tudás: 8 fő 

 

A helyzet még rosszabb, ha a valós jegyekhez hasonlítjuk a célként kitűzött jegyeket: 

-- A saját céljánál kevesebb a valós jegy: 103 fő 

-- A saját céljával megegyezik a valós jegy: 10 fő 

-- A saját céljánál nagyobb a valós jegy: 3 fő 

 

Végül a d. kérdésben azt feszengettem, hogy aki szerint nem sikerül kellően jól ez a dolgozat, a szerint ennek 

elsősorban ki az oka. A válaszok (volt aki többet is bejelölt, azt többször is beszámoltam, volt aki egyet sem): 

 

□ Ön, a hallgató (pl. kevés előadáson volt, keveset tanult, stb.) : 78 darab 

□ Mi, az oktatók (pl. rossz előadások, rossz fóliák, hiányzó jegyzet, igazságtalan számonkérés, stb.): 15 darab 

□ Egyik sem, mert várhatóan nem sikerül rosszabbul, mint várta: 21 darab 

 

Hát, hölgyek, urak… Nem én mondtam, Ti mondtátok… 

 

Természetesen a „mi, az oktatók” rész érdekel, hiszen ezen tudnánk változtatni. El fogom olvasni az e. kérdéshez 

írt szöveges válaszokat (erre még nem jutott idő), és ami rajtam múlik, megteszem. Kommentek persze jöhetnek 

vizsgák után, vagy anonim módon is, így talán kevésbé érzitek úgy, hogy ez beszámít az értékelésbe (tényleg 

nem számít bele). 

 

Végezetül kérlek, hogy majd az OHV-t is mindenképp töltsétek ki, és bátran írjátok le a jó dolgokat és a rosszakat 

is a szöveges részbe! Még ha erre nem is veszitek a fáradtságot, legalább a számokat töltsétek ki! Köszönöm! 

 

2016. január 19. 

 

Németh Krisztián 

tanársegéd, TMIT 


