
Tájékoztató I. matematika BS Analízis 1 alapszint vizsgáról (és a gyak-uv-r®l)2006/07 II. félévGyak-UV: A gyak-uv május 25-én pénteken 10 órától lesz a Déli épület 0-805 Fejér Lipótteremben. A feladatsorok és a pontos szabályok gyakorlatvezet®nként eltérhetnek egymástól.A vizsgák id®pontjai: május 30. (szerda) 10:00, június 13. (szerda) 13:00 és július3. (kedd) 10:00.A vizsgák helyszíne: Déli tömb 0-821 Bólyai János terem.Ezek a vizsgaid®pontok egyben utóvizsgaid®pontok is, ezeken kívül más vizsgázási lehe-t®ség nem lesz!ETR: A vizsgákra az ETR-ben kell jelentkezni. Létszámkorlát nins. A vizsgákra felilletve leiratkozni legkés®bb másfél órával a vizsgák el®tt lehet.Ki jöhet vizsgázni? Az akinek van (elégtelent®l különböz®) gyakorlati jegye és azetr-ben jelentkezett.Mit kell hozni a vizsgára? Indexet (vagy legalább valami fényképes igazolványt), tol-lakat, üres papírt, esetleg enni és innivalót.Konzultáió: A vizsgák el®tti napokon konzultáiók lesznek 14:00-tól: május 29.-én ésjúnius 12.-én a 3-306-ban, július 2-án pedig a 3-219-ben.A vizsgadolgozatok kiosztása: A kijavított dolgozatokat a vizsgák utáni második napon14:00-kor fogom kiosztani: június 1.-én és június 15.-én a 3-219-ban, július 5-én pedig a 3-306-ban. Ekkor lehet a jegyeket az indexbe beiratni valamint reklamálni is. A dolgozatokátvételére várhatóan lehet®ség lesz még a kés®bbi vizsgák, konzultáiók és kiosztások el®ttvagy után közvetlenül.Öltözet: Kényelmes ruhában jöjjenek, mi sem leszünk ünnepi öltözetben!Tanások: Javaslom, hogy már az els® alkalomra jöjjenek el, de mindenképpen legalábba másodikra, hogy legyen még lehet®ségük javításra.Próbálják meg úgy beosztani a vizsgáikat, hogy minden vizsgára eleget tudjanak készülni,és ne kelljen halasztaniuk, vagy elegend® tanulás nélkül vizsgázni. Vigyázzanak, mert azanalízis 3+3 órában ment, ezért nagyon nagy az anyag, várhatóan nagyobb mint más tár-gyaknál.Ne a vizsga el®tti éjjelen próbálják megtanulni az anyagot! A vizsgán nemsak a memóriá-jukat, hanem az eszüket is használniuk kell majd, az viszont kialvatlanul nehezen szokottmenni.Mit kell tudni a vizsgára? A vizsgán az (alapszint¶) el®adáson elhangzott anyagot kelltudni, érteni, alkalmazni, valamint kell tudni a gyakorlaton elsajátított módszereket.Vizsgatematika: Az utolsó el®adáson fogom kiosztani a tanult témákat tartalmazó vizs-gatematikát.A vizsga menete: El®ször lesz egy feleletválasztós teszt (beugró) 13 kérdéssel. Ezt 35per után beszedjük, de el®tte mindenki leírja magának a válaszait. Ezután kihirdetjük ahelyes válaszokat, így mindenki ellen®rizni tudja, hány jó választ adott. Akinek nins legalább10 jó válasza, annak a vizsgajegye elégtelen, amelyet a helyszínen beírok az indexbe.Rövid szünet után azok, akik a beugrón legalább 10 jó választ adtak, megírják a vizsgamásodik felét, amelyen 3 feladatsoport lesz 90 perre. Ezeket a feladatokat külön lapra kellmajd írni, mert feladatonként fogjuk javítani.Mi lesz a beugrón? A beugrón olyan dolgokat kérünk számon, amit mindenkinek tudniakell, aki át akar menni. Az alábbi jelleg¶ kérdések tipikusak lesznek:1



�Melyik igaz az alábbi 4 állítás közül?� �Melyik hamis az alábbi 4 állítás közül?� Ilyenkor4 állítás lesz, melyek közül 1 illetve 3 tanult állítás vagy de�níió vagy nagyon egyszer¶enkövetkezik a tanultakból, a többire pedig nem nehéz ellenpéldát találni.�Mi a valamije (hatérértéke, deriváltja, integrálja, ...stb) ennek a valaminek (sorozatnak,függvénynek,...)?�, Ezek olyan feladatok, amelyekhez semmi (vagy legfeljebb minimális) szá-molás szükséges, sak kell tudni a tanult fontosabb konkrét határértékeket, deriváltakat ésintegrálokat, valamint alkalmazni a legegyszer¶bb helyzetekben a tanult módszereket.�Melyik állítás helyes az (i) és (ii) állítások logikai kapsolatáról�? Ezekkel leginkább aztellen®rizzük, hogy tudják-e a tanult tételeknél, hogy mi a feltétel és mi a következmény, éshogy igaz-e a tétel megfordítása.Mi lesz a vizsga második felén?Az 1. feladat egy témakör (pl. Függvények lokális viselkedése és az els® derivált) de�ní-ióinak, állításainak és tételeinek összegy¶jtése és pontos kimondása, bizonyítások nélkül.A 2. feladat két feladatból fog állni. Ezekben a feladatokban valamit (pl. határértéket,integrált, integrállal kiszámítható mennyiséget) meg kell határozni, vagy teljes függvényvizs-gálatot végezni, vagy széls®értéket keresni. Természetesen a tanult módszereket kell rutinsz-er¶en alkalmazni. Várhatóan az egyik feladat (vagy annak egy része) el®adáson vett példalesz.A 3. feladat két tanult tétel bizonyítása és esetleg kimondása. A tételek bizonyításátolyan részletességgel kell leírni, ahogy el®adáson volt, azaz ha valamelyik lépés el®adáson sakvázlatosan volt, azt a vizsgán is elég vázlatosan leírni a teljes pontszámhoz. A tétel el®tttanult állításokat szabad bizonyítás nélkül használni.Pontozás: A beugróra mindenki kétszer annyi pontot kap, mint amennyivel 10-nél többhelyes választ adott, azaz itt maximum 6 pontot lehet elérni. Az 1. feladatra 14, a 2. és a3. feladatra 20-20 pontot lehet kapni, a nehezebb vagy hosszabb feladatra illetve bizonyításratöbbet mint a másikra, és a 3. feladatnál jár valamennyi pont a tétel kimondására is. Rá leszírva a feladatsorra a 2. és 3. feladaton belüli pontszámkiosztás.Így összesen maximum 60 pontot lehet elérni. A vizsga osztályzata (kétjegy¶ pontszámesetén) a pontszám els® számjegye.Minta-vizsgafeladatsor: Négy teljes vizsgafeladatsort állítunk össze, melyek közül kisor-soljuk, hogy melyik legyen a mintafeladatsor, melyik az els®, a második illetve a harmadikvizsgadolgozat. A mintafeladatsort az utolsó el®adáson fogom kiosztani a vizsgatematikávalegyütt.Anyagok és informáiók az interneten: A vizsgadolgozatok kiosztása után beírom ajegyeket az etr-be, így az interneten az is meg tudja nézni az osztályzatát, aki nem tudotteljönni a kiosztására.Ez a tájékoztató olvasható a honlapomon (www.s.elte.hu/anal/keleti) is, ahova majda vizsgatematikát és a minta-vizsgafeladatsort is föl fogom tenni az utolsó el®adás után, avizsgafeladatsorokat pedig a vizsgák után.Jó tanulást és sikeres vizsgaid®szakot kívánok!Keleti Tamás Budapest, 2007. május 15.
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