
Információk a Földrajz BSc és Földrajz-X tanárszakos hallgatók részére  

a felzárkóztató kritériumtárgyakról:  

Földrajzi alapismeretek és Matematika a földrajzban 

Az Eötvös Loránd TudományegyetemTermészettudományi Karán a földrajz BSc és a földrajz-x tanári 
szakot kezdők számára két ún. felzárkóztató kritériumtárgy van: Földrajzi alapismeretek és Matematika a 
földrajzban. A tárgyak célja a középiskolai ismeretek esetleges hiányainak pótlása. A két tárgyról az 
alábbiakat kell tudni.  

A tanév kezdésekor (félév elején) a felvett hallgatóknak felmérő dolgozatot kell írniuk mindkét tárgyból, 
külön-külön. Ha az írásban nyújtott teljesítmény (külön-külön)  

a) eléri a kívánt szintet, akkor a követelményt teljesítette,nincs több feladata az adott tárggyal  

b) nem éri el a kívánt szintet, akkor felzárkóztatási célból a félév során járnia kell az adott tárgy óráira. (A 
sikertelenség nincs hatással az adott félévi többi tantárgy felvételére, azok eredményére.) Az órák keretében 
az elvárt tudásanyag kerül ismertetésre. A félév folyamán újabb felmérő dolgozatokat kell írni. Ha az 
írásban nyújtott teljesítménye eléri a kívánt szintet, úgy a tárgyat teljesítette. Amennyiben ez nem sikerül, 
akkor a második félévben újból fel kell vennie az adott tárgyat. Ha a második félévben sem sikerül 
teljesíteni a tárgyat (vagy tárgyakat), úgy a tanulmányait a szakon nem folytathatja.  

A felzárkóztató kritérium tárgy kredit értékkel nem bír és minősítése kétfokozatú („teljesítette”; „nem 
teljesítette”).  

Földrajzi alapismeret:  

A szintfelmérő keretében a középiskolai földrajzi névanyag és fogalomkészlet kerül számonkérésre. 
Ehhez rendelkezésre áll egy névanyag-gyűjtemény és fogalomtár ("Földrajzi névanyag és fogalomtár a 
földrajzi alapismeretek felzárkóztató kritériumtárgyhoz Földrajz BSc és Földrajz-X tanárszakos hallgatók 
részére" –letölthető az ELTE TTK Felvételi Iroda honlapjáról). A szintfelmérő dolgozatban az itt található 
névanyagra és fogalmakra vonatkozó kérdések, vaktérképek stb. lesznek. A szintfelmérő két részből áll: egy 
természetföldrajzi és egy társadalom-földrajzi anyagból; a feladatok külön-külön vonatkoznak rájuk. A két 
rész aránya a szintfelmérőben 50-50%. A szintfelmérő megírásához semmilyen segédeszköz nem 
használható. Ha kérdésük van, email-ben keressék a tárgy felelősét: Hajduné Darabos Gabriellát 
(dgabriella[kukac]caesar.elte.hu).  

Matematika a földrajzban: 

A szintfelmérő keretében a középiskolai matematikai ismeretek kerülnek számonkérésre, de a feladatok 
szövege, jellege minden esetben egy-egy földrajzi probléma-felvetéshez igazodik. Ehhez rendelkezésre áll 
egy feladatgyűjtemény (Matematika a földrajzban, útmutató és feladatgyűjtemény földrajzos hallgatók 
részére - letölthető az ELTE TTK Felvételi Iroda honlapjáról). A szintfelmérőben a gyűjteményben található 
feladattípusok lesznek. A szintfelmérő megírásához körző, vonalzó és számológép használható, ezeket 
hozzák magukkal. Függvénytábla, egyéb segédeszköz azonban nem használható. Ha kérdésük van, email-
ben keressék a tárgy oktatóját: Novothny Ágnest (novothnyagi[kukac]caesar.elte.hu). 


