
Gond a matek? Vagy csak frissítenéd tudásod? Netalán kedvenced a matek? 

K E C S A P!  C A T C H  U P! 

ZÁRKÓZZ FEL! 

Gyere el nyárvégi egy- vagy kéthetes tanfolyamunkra, ahol oktatóink segítségével felveheted 

a fonalat, javíthatsz, csiszolhatsz matektudásodon. amire bizony nagy szükséged lesz már az 

első oktatási héten! Ugyanis 2014. szeptember 12-én fogod megírni a nulladik zárthelyit, 

ami középiskolai matematika ismereteidet kéri számon.  

A 30 órás tanfolyam önköltséges, 20 000 Ft-ba kerül. A középiskolában megszerzett 

tudásszinttől függetlenül mindenkinek ajánljuk. A kéthetes tanfolyam – augusztus 25. és 

szeptember 5. között hétköznapokon –, délelőtti (9:00 - 12:00) vagy délutáni (14:00 – 17:00) 

beosztásban választható. A gólyáknak szervezett egyetemi programokra a tanfolyam 

szervezői tekintettel vannak, ezek idején az órák más időpontokban lesznek. 

A Matematika Intézet oktatóinak tapasztalata, hogy a felvett hallgatók matematikai 

előismereteinek szintje nagyon különböző: a kiváló hallgatók mellett sokan vannak, akik 

nehezen birkóznak meg a követelményekkel. Felméréseink szerint az elsőévesek 20-40%-a 

félévismétlésre kényszerül matematikából. A magas sikertelenségi arány egyik oka a 

középiskolából hozott különböző, sokszor hiányos matematikai ismeret. Olyanok is szép 

számmal vannak, akiknek csak egy-egy nagyobb témakörben vannak hiányosságaik, míg más 

területeken tudásuk kielégítő. Ezek a hiányosságok azonban pótolhatók és érdemes is ezt 

minél hamarabb megtenni, hogy a szemeszter megkezdését követően már csak az aktuális 

félév teendőivel kelljen foglalkozni. 

EZÉRT JÖTT LÉTRE A KECSAP. 

Nem érdemes kockáztatni, ne szalaszd el a lehetőséget! Mindenképpen hasznodra válik, ha 

ezt a 30 órát velünk és a matekkal töltöd. Biztosabb alapokkal, felkészültebb tudással 

sikeresebb hallgatónk leszel már a kezdetektől. 

 

 

A folyamat: 

Először teszteljük tudásod 

 

Majd ez alapján csoportokba osztunk 

 

és JÓL FELKÉSZÍTÜNK! 

 



 

 

 

Álljanak itt a KecsAp Program témakörei kedvcsinálóként: 

 algebrai kifejezések átalakítása, algebrai azonosságok, 

 elemi függvények, 

 egyenletek, 

 egyenlőtlenségek, 

 egyenletrendszerek, 

 trigonometria, 

 sorozatok, 

 analitikus geometria, vektorok. 

Profi vagy ezekben? Nem tudod eldönteni? Tégy egy próbát! Regisztrálj a 

https://alfa.bme.hu 

honlapon és oldd meg a 0. minta zárthelyi feladatait. Amennyiben ez nem sikerül legalább 

50%-os eredménnyel, akkor szükséged van a KecsApra. 

Ha jobb, mint vártad, akkor is tudunk még újat mutatni. Fejlődj tovább, szerezz bővebb 

ismereteket! Segítségünkkel a legjobbak közé is kerülhetsz.  

Sok a két hét? Még nyaralnál? Bevállalósabb vagy? Korlátozott létszámú intenzív kurzust is 

választhatsz, augusztus 25. és augusztus 29. között vagy szeptember 1. és szeptember 5. 

között. Ez délelőtt és délután is 3-3 órás elfoglaltsággal jár. A foglalkozások időpontjának 

beosztásánál a gólyák programjaira itt is tekintettel voltunk. 

Nem budapesti vagy? Szükség esetén kollégiumot is tudunk biztosítani az tanév kezdete előtti 

(augusztus 25-28.) időszakra a Vásárhelyi Kollégiumban 1 500 Ft / éjszaka áron. A 

regisztrációs héttől pedig már beköltözhetsz abba a kollégiumba, amelyikben később is lakni 

fogsz (ezért nem kell külön fizetned). 

És ha velünk tartasz, ezt kell tenned: A Neptun főmenüjének Ügyintézés pontjából válaszd 

a Kérvények alpontot. A kitölthető kérvények listájából kattints a 

056C Jelentkezés matematika szintrehozó tanfolyamra 2014 

címűre. Ebben a kérvényben jelezheted, hogy melyik tanfolyamot választod, valamint azt is 

hogy igényelsz-e kollégiumot. A kérvény leadását követően a főmenü Pénzügyek pontjának 

Befizetések alpontját kell választani. A fenti kérvény elküldését követően itt  fog megjelenni a 

Matematika szintrehozó 



c. tétel A sor végén állítsd be a jelölőnégyzetet, majd a [Befizet] gombbal kezdeményezd a 

tétel befizetését. A művelet csak akkor lesz sikeres, ha az ún. gyűjtőszámládon már megvan a 

befizetendő összeg fedezete. A gyűjtőszámla feltöltésének módjáról a BME Diákközpont 

honlapján, közvetlenül a 

http://www.sc.bme.hu/index.php?pText=4_9_9&pOpen=6#gyujto 

címen olvashatsz. 

 

A programot, a tananyag beosztást, további  információkat a  

http://www.math.bme.hu/mashtml/tanfolyam.html 

oldalon találsz. 

 

 

Kellemes nyári pihenést kívánnak: 

Lángné Lázi Márta (lazi@math.bme.hu) és Szilágyi Brigitta (szilagyi@math.bme.hu)   

a  KecsAp program szervezői 
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