
Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsgáról

ELTE tanári mesterképzési szak, matematikatanári szakterület

Tisztelt Felvételiző!

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen a tanári mesterképzési szak matematikatanár
szakterületére való felvételinek a szakterületi része egy szóbeli vizsga. Ez a szóbeli vizsga
annak megállapítására szolgál, hogy matematikából a felvételiző elegendően biztos szak-
mai alapokkal rendelkezik-e tanulmányainak a tanári mesterszakon való folytatásához.
A felvételiző korábbi matematikai tanulmányaitól és végzettségétől függően két tételsor
egyike adja meg a felvételi vizsgán tárgyalásra kerülő témákat.

Ezen tájékoztató második oldalán található a 12 kérdéses tematika (a major tétel-
sor), amely megegyezik az ELTE matematika alapképzési szak tanári szakirányának a
záróvizsga tematikájával. Ebből azok a felvételizők vizsgáznak, akik
– tanári szakirányos matematika BSc diplomával rendelkeznek; vagy
– matematika tanárszakos főiskolai oklevelük van; vagy
– matematikus vagy alkalmazott matematikus diplomát szereztek a hagyományos képzés-
ben, illetve matematikus vagy alkalmazott matematikus mesterszakot végeztek.

A harmadik oldalon lévő 7 kérdéses tematikából (a minor tételsorból) azok a felvételizők
tesznek szóbeli vizsgát, akiknek
– olyan tanári szakirányos BSc diplomájuk van, amelynek minor szakja a matematika;
vagy
– nem matematika szakos tanári diplomával rendelkeznek és megszerezték a felvételhez
szükséges 50 matematikai kreditet.

A szóbeli vizsga témakörének kijelölése tételhúzás formájában történik. A tételhúzást
követően a felvételizőnek legalább félórája van a feleletre való felkészülésre.

A felvételi vizsgán Ön sokféleképpen adhat számot megszerzett tudásáról, mutathatja
be érett matematikai szemlélet- és gondolkodásmódját. Erről a bizottság sokszor konkrét,
egyszerű kérdések feltevésével próbál meggyőződni. A felelet értékelése nem a lexikális
ismereteken múlik, sokkal inkább az számít, hogy Ön mennyire van otthon a matema-
tika épületében, és az adott téma fogalmai, tételei, továbbá azok alkalmazásai mennyire
képeznek szerves egységet a tudásában.

Ha az Önre vonatkozó tételsorban szereplő címszavak valamelyikével problémája van,
és utána szeretne olvasni a témakörnek, akkor ezt megteheti a tájékoztató harmadik
oldalán felsorolt tankönyvek segítségével. Ezek a jegyzetek a tanári mesterképzésben is
hasznosak lesznek majd az Ön számára.

Végül szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a tanári mesterképzési szak mate-
matika moduljainak részletes leírása megtalálható a http://www.cs.elte.hu/ honlapon, a
Képzések menűpontban, A tanári mesterszak matematika moduljai címszó alatt.

ELTE Természettudományi Kar, Matematikai Intézet



12 kérdéses vizsgatematika (major tételsor)

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 egyen-
letek. Lineáris egyenletrendszer, determináns. Vektortér, függetlenség, dimenzió. Lineáris
leképezések és mátrixuk. 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 vek-
tortér. Alakzatok egyenletei. A kör geometriája. Kúpszeletek elemi, analitikus és projek-
tív tulajdonságai.

9. Sorozatok 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. Középérték-
tételek. 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.
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7 kérdéses vizsgatematika (minor tételsor)

1. 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.

2. 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.

3. Algebra. Komplex számok, primitív egységgyökök. Test fölötti polinomok és gyökeik,
algebrai egyenletek. Lineáris egyenletrendszer, determináns. Vektortér, függetlenség, di-
menzió. Lineáris leképezések és mátrixuk. Sajátérték, diagonalizálhatóság, minimálpoli-
nom. Euklideszi terek és lineáris transzformációik.

4. Elemi sík- és térgeometria. Térelemek kölcsönös helyzete (párhuzamosság, merő-
legesség, távolság, hajlásszög). Háromszögek, speciális négyszögek, sokszögek. Súlyozott
pontrendszer súlypontja. Osztóviszony. Konvex alakzatok. Ponthalmaz konvex burka. A
konvex poliéder szemléletes fogalma. Euler tétele, szabályos poliéderek.

5. Analitikus geometria. A szabad vektor fogalma. Vektorműveletek. Két vektor ska-
láris és vektoriális szorzata, a vegyes szorzat. Vektorok szorzására vonatkozó azonosságok.
Koordinátarendszer síkban és térben. Síkbeli és térbeli alakzatok egyenletei.

6. Határérték, folytonosság. Valós számok. Sorozatok határértéke, végtelen sorok.
Nevezetes sorozatok és sorok. Elemi függvények. Függvények határértéke. Folytonos
függvények.

7. Differenciál- és integrálszámítás. Differenciálható függvények. Lagrange-középérték-
tétel és következményei. Riemann-integrál. A differenciálás és integrálás kapcsolata. A
differenciál- és integrálszámítás alkalmazásai (szélsőérték meghatározása, függvényvizs-
gálat, terület, térfogat, ívhossz, felszín stb.).

Ajánlott Irodalom

1. Baróti György, Bognár Jánosné, Fejes Tóth Gábor, Mogyoródi József: Valószínűségszámítás,

Nemzeti Tankönyvkiadó.

2. Elekes György, Brunczel András: Véges matematika, ELTE Eötvös Kiadó.

3. Freud Róbert: Lineáris algebra, ELTE Eötvös Kiadó.

4. Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet, Nemzeti Tankönyvkiadó.

5. Hajós György: Bevezetés a geometriába, Nemzeti Tankönyvkiadó.

6. Kiss Emil: Bevezetés az algebrába, TypoTEX Kiadó.

7. Laczkovich Miklós, T. Sós Vera: Analízis I-II, Nemzeti Tankönyvkiadó.

8. Lovász László, Pelikán József, Vesztergombi Katalin: Diszkrét matematika, TypoTEX Kiadó.
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