FELVÉTELI VIZSGA ÉS IRATKOZÁS A MATEMATIKÁBAN TEHETSÉGES
TANULÓKNAK ELŐLÁTOTT SZAKIRÁNYRA

A matematikai tehetséggondozó szakra való bejutáshoz a tanulónak matematikából kell felvételi
vizsgát tennie. A teszten maximum 240 pontot tud szerezni. Ahhoz, hogy a felvételi vizsgát
lerakja, minimum 120 pontot szükséges összegyűjtenie. Amennyiben a tanuló lerakja a felvételi
vizsgát, ezzel pályázhat az informatikai-számítástechnikai tehetséggondozó szakra is.
Az általános iskolás tanulóknak előlátott versenyeredmények is beszámíthatóak a matematikai
tehetséggondozó szakirányra való bejutáshoz, amennyiben azt a Szerb Matematikusok Társasága
szervezi (Köztársasági matematikaverseny az általános iskolás tanulók részére).
Annak a tanulónak, aki a 8. osztályban köztársasági matematikaversenyen első, második vagy
harmadik helyet szerzett, 120 pont adható az első helyezésért, 100 pont a második és 80 pont a
harmadik helyezésért.
A tanulónak kötelező magával hoznia a felvételi vizsgára a fényképpel ellátott hitelesített
diákkönyvecskéjét, amelyben a tanulói kódja is fel van tüntetve (ez nélkül nem léphet be az
épületbe).
A tanulónak semmilyen eszközt nem kell magával hoznia a felvételi vizsgára. A gimnázium
minden szükséges eszközt biztosít! A vizsgán számológép NEM használható.
A felvételi vizsgán a mobiltelefon használata TILOS. Kérjük a tanulókat, hogy ne hozzák be
magukkal az épületbe.
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A teszt, amelyet meg kell oldanod, 12 feladatot tartalmaz. A kidolgozáshoz 120 perc áll
rendelkezésre.
Minden feladat 20 pontot ér. Nincs negatív pont a helytelenül bekarikázott válaszért.
A feladatokat nem szükséges a megadott sorrendben megoldanod. A teszt feladatai nincsenek
nehézségi szint vagy témakörök szerint sorba rakva.
Minden feladatban nyolc válasz (A, B, C, D, E, F, G, H) van felkínálva, amelyek közül csak
egy a helyes.
A végleges válaszokat kék golyóstollal karikázd be. A munka során csak grafitceruzát,
törlőgumit, egyenes vonalzót, háromszög vonalzót és körzőt használhatsz, viszont nem
használhatsz zsebszámológépet.
A grafitceruzával bekarikázott válasz nem fogadható el, a golyóstollal áthúzott megoldás is
érvénytelen.
Az egynél több válasz bekarikázása, valamint ha egyetlen válasz sincs bejelölve, nulla pontot
ér.
Ne írj semmit a feladattól jobbra található négyzetbe! Ne töltsd ki az utolsó oldalt!

