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Matematika tanári B. Sc. II. évfolyam

Tájékoztató az Anaĺızis vizsgáról és a szigorlatról

Az ı́rásbeli vizsgák: V. 28-án, VI. 18-án és VII. 1-én de.: 10-12-ig lesznek, valamennyi a Déli
tömb 0-803-as Szabó József termben.

A vizsgára mindenkinek fényképes igazolványt (személyi, útlevél, jogośıtvány) kell
hozni, mert azt a zh felügyelők kérhetik. Annak hiányában a vizsgán való részvétel
megtagadható. Lehetőség szerint az indexét is mindenki hozza magával.

Mindenkinek javasoljuk az első vizsgán való részvételt, de hátrányos következmények nélkül
lehet egy későbbi időpontban is kezdeni a vizsgázást. Az egyes vizsganapokon nincs létszámkor-
látozás az ETR-ben a vizsgát megelőző nap 17:00-ig lehet fel és leiratkozni. VI. 18-a
és VII. 1-e egyben utóvizsga időpont is azok részére, akiknek korábbi vizsgája nem sikerült. A
fent megadott három időponton ḱıvül további vizsga, illetve utóvizsga lehetőség nincs, ezért is
javasoljuk az első vizsgázási alkalom igénybevételét.

Részletes vizsgatematikát május elején adunk ki.
A vizsgadolgozat első feladatcsoportja egy 15 pontos beugró teszt, melyen az alapvető fogal-

mak megértését ellenőrizzük. Ezen legalább 12 pontot kell elérni ahhoz, hogy a vizsga eredménye
elégtelentől különbözzön. Az első feladatot tartalmazó feladatlapokat 30 perc elteltével beszedjük,
de aki hamarabb kész van vele az azonnal hozzáláthat a 2-4 feladatcsoporthoz. Az 1-4 feladat-
csoportokban összesen 60 pont szerezhető, ebből 20 pont szükséges az elégségeshez és 50 a jeleshez
feltéve, hogy legalább 12 pontot szerzett valaki a beugró teszten.

A 2-4 feladatokat külön lapokon kell kidolgozni ı́gy mindenki hozzon elegendő paṕırt.
Konzultációk a vizsgák előtt:

V. 27-én, VI. 16-án és VI. 30-án 14:00-16:00 lesznek. Valamennyi a Déli tömb 00-115 teremben,
(Fehér László fogja tartani).

A vizsgák átvétele és jegybéırás:

V. 30-án 10:00-12:00, Buczolich Zoltán szobája, Déli tömb 3-305,
VI. 19-én 9:00-11:00 (a szigorlat helysźınén a Déli tömb 3-306-ban)
VII. 3-án 9:00-11:00, (a szigorlat helysźınén a Déli tömb 3-306-ban)
A vizsgák átvételére a fenti időpontokon ḱıvül még lehetőség van Buczolich Zoltán vizsgaidőszakban
tartott fogadóóráin és minden későbbi vizsga után fél órával Buczolich Zoltán szobájában, a
Déli tömb 3-305-ben. Aki e több mint tucatnyi időpont egyikében sem tud személyesen meg-
jelenni, az vagy küldje be az indexét valakivel, vagy hagyja a tanszéki titkárságon (ebben az
esetben legkésőbb az indexleadást követő első fogadóórám után az alá́ırt index elvihető). Aki
nem személyesen veszi át a vizsgadolgozatát az elesik a dolgozatjav́ıtással kapcsolatos (esetleg
pontszámváltozást eredményező) reklamáció lehetőségétől, bár a dolgozattal és annak jav́ıtásával
kapcsolatban észrevétel később is tehető.

Szigorlatok: A bizottság: Buczolich Zoltánból és Fehér Lászlóból áll. Időpontok: VI. 4., VI.
20., VII. 3. Helysźın Déli tömb 3-306-os terem, kezdési időpont d.e. 9. Egy-egy napra maximum
11 hallgató jelentkezhet. Szigorlatozni csak sikeres ı́rásbeli vizsgát követően lehet. A szigorlatokról
hátrányos következmények nélkül lejelentkezni legkésőbb a vizsga előtt 12 órával lehet.

A szigorlaton a kiadott (rövid) tételjegyzékből kap mindenki 2-2 tételt, a részletes tételjegyzéket
a vizsgázók nem használhatják. A feleletekre leglább 40 perces felkészülési időt adunk. A szigor-
latokkal kapcsolatos további információk megtalálhatók a félév eleji tájékoztatón.

Szigorlati konzultációk: VI. 3-án, VI. 19-én, VII. 2-án lesznek. Valamennyi a Déli tömb 3-306-os
teremben.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Előfordulhat, hogy a konzultációk vagy a jegybéırások helye és ideje még változik, ı́gy tessék

május 16-a után ismételten megnézni a honlapom.)
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