
BSc záróvizsga: tanári szakirány

A matematika tanári szakirány záróvizsgája nem átfogó szigorlat, hanem annak megál-
lapítására szolgál, hogy a vizsgázó biztos szakmai alapokkal és megfelelő áttekintéssel
rendelkezik-e a legfontosabb témakörökben. A túloldali 12 záróvizsga-kérdés keretet ad
ehhez, és ezen a kereten belül sokféleképpen lehet jól számot adni a megszerzett tudásról,
bemutatni az egyetemen megérett matematikai szemlélet- és gondolkodásmódot. Így je-
lentős mértékben a hallgató joga és felelőssége, mely részekre helyezi a hangsúlyt, miről
beszél részletesebben és miről csak érintőlegesen. Érdemes kitérni a téma kapcsolatára más
tantárgyakkal is. Egy-egy állítás nem tudása nem jelent elégtelen vagy rossz feleletet, de
alapvető fogalmak, témák nem értése igen, erről a vizsgabizottság sokszor konkrét, egy-
szerű kérdések feltevésével próbál meggyőződni. A felelet értékelése sem azon múlik, hogy
hány állítást sorolt fel a vizsgázó, sokkal inkább az számít, mennyire van otthon a matema-
tika épületében, és azon belül az adott terület fogalmai, tételei, kapcsolatai, alkalmazásai
mennyire képeznek szerves egységet a tudásában.

A tanári szakirány három alapvetően fontos alapozó tárgyának (algebra, analízis, geo-
metria) az utolsó féléve közül csak kettőt kötelező elvégezni. Egy-egy kulcsszó ezekből a
félévekből is megjelenik, általában akkor, ha a kérdéses fogalom másik tárgyban is szerepel,
vagy ha középiskolás szemmel nézve is nagyon hangsúlyos. Gondot fordítottunk azonban
arra, hogy az ilyen kulcsszavak mellett mindegyik kérdésben elegendő kötelező anyag le-
gyen, hogy azok a hallgatók is tudjanak jól felelni, akik az adott tárgy utolsó félévét nem
hallgatták. Mindezekre négy példa a következő.

A „felszín” fogalma előjön a középiskolában: minden vizsgázónak tudnia kell például a
gömb felszínének képletét. Szerepel továbbá az analízis tárgy anyagában is, mint forgás-
testek integrálással kapható felszíne. Aki hallgatta a geometria utolsó félévét, az mesélhet
a felszínnel összefüggő mélyebb kérdésekről is.

Mindenkinek ismernie kell az alapvető geometriai szerkesztéseket, és a legfontosabb
olyan problémákat is, amelyek euklideszi szerkesztéssel nem oldhatók meg (például kör-
négyszögesítés). Aki nem hallgatta az algebra utolsó félévét, az nem fog ennek kapcsán
testbővítések fokáról beszélni. Azonban akár az 1., akár az 5., akár a 6. kérdést húzta,
tudnia kell, mit jelent az, hogy a π szám transzcendens, illetve hogy mi az a test (egy
polinomgyűrű vagy mátrixgyűrű test-e, nullosztómentes-e).

Az is alapvető tudnivaló, hogy mit értünk többváltozós függvényen, annak grafikonján,
hogyan lehet definiálni a folytonosságát. Aki elvégezte az analízis utolsó félévét, az az
egyváltozós függvények differenciálszámítása mellett a többváltozós differenciálszámítást
is be tudja mutatni.

A Gauss-egészek számelmélete ugyancsak nem kötelező anyagrész, de minden vizsgázó-
nak példákkal alátámasztva is ismernie kell a prím és felbonthatatlan gyűrűelem közötti
elvi különbséget, vagy például az euklideszi algoritmust.
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A BSc tanári szakirány záróvizsga kérdései

Mindegyik kérdésbe beletartozik a középiskolai vonatkozások bemutatása is.

1. Számfogalom, a matematika alapjai. A valós számok axiómarendszere, komp-
lex számok, a számfogalom lezárása. Algebrai és transzcendens számok. Néhány ismert
számosság, rendszám. Kijelentéslogika, levezetés, elsőrendű nyelvek.

2. Véges matematika. Kombinatorikai leszámlálási alapfeladatok, szita-formula. Lineá-
ris rekurziók, Catalan-számok. Gráfok: összefüggőség, fák, síkbarajzolhatóság, színezések,
párosítások, Euler–Hamilton-témakör, Ramsey- és Turán-tétel.

3. Számelmélet. Oszthatóság, kitüntetett közös osztó, irreducibilitás, prímtulajdonság,
a számelmélet alaptétele egész számokra, polinomokra, Gauss-egészekre. Számelméleti
függvények. Kongruenciák az egész számok között, csoportelméleti vonatkozások. Diofan-
tikus egyenletek, nevezetes számelméleti problémák.

4. Elemi és lineáris algebra. Test fölötti polinomok és gyökeik, algebrai egyenletek.
Lineáris egyenletrendszer, determináns. Vektortér, függetlenség, dimenzió. Lineáris leké-
pezések és mátrixaik. Sajátérték, diagonalizálhatóság, minimálpolinom.

5. Absztrakt algebra. Csoport, faktorcsoport, direkt szorzat. Elem rendje. Fontos
csoportosztályok (permutációcsoportok, mátrixcsoportok, geometriai transzformációk cso-
portjai, Abel-csoportok, egyszerű csoportok). Gyűrűk és testek.

6. Elemi sík- és térgeometria, szerkesztések. Háromszögek, speciális négyszögek,
sokszögek, poliéderek, konvex alakzatok. Gömbi geometria. Geometriai szerkesztés, neve-
zetes szerkesztési kérdések, algebrai vonatkozások.

7. Geometriai transzformációk. Egybevágósági és hasonlósági transzformációk. Alak-
zatok egybevágósága, illetve hasonlósága. Az egybevágóságok osztályozása. Egyéb transz-
formációk (affinitás, projektivitás, inverzió). Hiperbolikus geometria.

8. Analitikus geometria. Vektorok és koordináták, vektorműveletek. Euklideszi vektor-
tér. Alakzatok egyenletei. A kör geometriája. Kúpszeletek elemi, analitikus és projektív
tulajdonságai.

9. Sorozatok és függvények határértéke, folytonosság. Sorozatok határértéke, vég-
telen sorok. Elemi függvények. Függvények határértéke. Folytonos függvények. Függ-
vénysorozatok, függvénysorok. Hatványsorok. Taylor-sorok.

10. Differenciálszámítás. A differenciálhatóság fogalma, geometriai jelentése. Középér-
téktételek. Függvényvizsgálat, szélsőérték-feladatok. Kitekintés a többváltozós analízisre.

11. Integrálszámítás. Riemann-integrál. Primitív függvény, Newton–Leibniz-formula.
Ponthalmazok. Mérték, terület, térfogat, ívhossz, felszín. Többszörös integrál.

12. Valószínűségszámítás. Valószínűségi mező. Példák a kombinatorikus valószínű-
ségi mező alkalmazására. Valószínűségi változók. Várható érték és szórás. Nagy számok
Bernoulli-törvénye. Tönkremenés. Szimmetrikus bolyongás. A centrális határeloszlás tétel
speciális esetei.


