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Matematika B. Sc. I. évfolyam

Tájékoztató a Haladó Anaĺızis vizsgáról

A vizsgák tervezett napjai:
V.27., VI.9., VI.30. Valamennyi vizsga online lesz.
A beugró teszt, a második rész és az esetleges délutáni szóbeli rész miatt a Neptunban 8:00-

18:00 időintervallum szerepel az egyes vizsganapokon. Az itt szereplő vizsgarész kezdési időpontok
a május 27-i vizsgára érvényesek. Későbbi vizsganapokon eltérések előfordulhatnak, változás esetén
mindenkinek külön email tájékoztatást fogok küldeni a vizsga előtt.

A vizsgán ismét szükségük lesz az évfolyamzhn használt 7 jegyű azonośıtó számokra.
A vizsga első, teszt részének megnézése és a teszt online kitöltése ezen a linken lesz:
https://vcds8.elte.hu/vizsgak/vzha.php
Az online teszteredmények ”beadása” után visszaigazoló emailt kapnak a beadott válaszokról

és egy linket, ahol megtekinthetik a helyes tesztmegoldásokat. Ez a link meg fog jelenni azon a
weboldalon is, ami a vizsgateszt beadása után feljön. A linken levő megoldásokat csak a tesztek
”beszedése” után teszem hozzáférhetővé, ı́gy a teszt befejezése után kicsit várniuk kell, amı́g
ellenőrizhetik a megoldásaikat.

A vizsga második részének letöltésére/megnézésére ezt a linket lehet majd használni:
https://vcds8.elte.hu/vizsgak/vimegnez.php
A vizsga második részét a következő linken lehet majd feltölteni:
https://vcds8.elte.hu/vizsgak/vzhb.php
A linkeket már most is kipróbálhatják, akár megpróbálhatnak kitölteni (tetszőleges módon)

teszterdeményeket is. A tesztmegoldás linken a mintavizsgazh teszt megoldásai vannak. Érdemes
kipróbálni egy próba válaszadást a megfelelő linken és utána ellenőrizni a megoldásokat. A vizsga
második részére vonatkozó linken is találhatnak egy mintát. Kipróbálhatják tetszőleges, nem túl
nagy pdf fájl feltöltésével a vizsga második része feltöltésére szolgáló linket is.

A vizsgákat megelőző napokon lekerülnek majd a minták, amı́g a vizsga el nem kezdődik
hibaüzenetet fognak kapni.

Mivel a php szkriptek saját késźıtésűek, ı́gy ha valaki valami hibát lát, akkor jelezze és igyekszem
jav́ıtani a rendszert.

A vizsga május 27-én a következő rendben fog bonyolódni (a másik két vizsganap is nagy
valósźınűséggel ez lesz a beosztás, de azért előfordulhat eltérés).

Reggel 9:00-kor a vizsgázók az általam használt rendszerben egy 15 kérdésből álló tesztet fognak
kapni: https://vcds8.elte.hu/vizsgak/vzha.php

A teszt kitöltésére és a válaszok visszaküldésére 40 perc fog rendelkezésre állni. Az eredményeket
is kizárólag a fent megadott linket követve lehet beadni.

Az eredmények feldolgozása után 10:15 tájban mindenki letölthet majd egy hosszabb lélegzetvételű
feladatokból álló második részt: https://vcds8.elte.hu/vizsgak/vzhb.php

Ebben, az előadáson/gyakorlatokon kidolgozott példákhoz/feladatokhoz hasonló, de velük nem
teljesen azonos feladatok, esetleg megértést/defińıciókat mérő egyéb kérdések várhatók.

E második részre 100 perc fog rendelkezésre állni. A zhkhoz hasonlóan szkennelve pdf-ben kell
majd visszaküldeni a megoldásokat:

https://vcds8.elte.hu/vizsgak/vzhb.php
Lehetőleg kis fájlméretben, kellően kontrasztos felvételt késźıtve. A pdf fájlban a megoldások

álló/portrait elrendezésűek legyenek és ha lehet a lapokat a feldatsorszámok szerint növekvő sor-
rendben rendezzék.

Nem kell latexben vagy más szövegszerkesztővel léırni a válaszokat.
Jó a megfelelően fényképezett/szkennelt olvasható kéźırás.



A vizsgán mindenkinek önállóan kell dolgoznia, külső seǵıtség, együtt dolgozás nem megengedett.
A vizsga napján du. 4-kor előfordulhat, hogy néhány vizsgázóval szúrópróbaszerűen Teamsen

szóbeli beszélgetést fogok folytatni, ı́gy a vizsga napján ezt az időpontot is tegyék szabaddá, illetve
legyenek internetközelben. Az interjúra kiválasztott hallgatók du. 2-ig kapnak email érteśıtést.
Ha valakinek tudása a Teams ”interjú” során lényegesen eltér az ı́rásbeli részben mutatottól, akkor
egy hosszabb beszélgetés is bekövetkezhet és a ”szóbeli” szakaszban mutatott tudásra kapja majd
a vizsgázó az érdemjegyet.

Mindenkinek javasoljuk az első vizsgán való részvételt, de hátrányos következmények nélkül
lehet egy későbbi időpontban is kezdeni a vizsgázást. VI. 9-e és VI. 30-a 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.

Konzultációk a vizsgák előtt az előadás Teams csatornájában V.26., VI.8., VI.29 de. 10-kor
kezdődnek, valamennyi konzultációt valósźınűleg Kós Géza fogja tartani.


