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Matematikai képzések az ELTE TTK-n

Kedves leendő Egyetemista! A KöMaL olvasójaként bizonyára sźıvesen foglal-
kozol matematikával, és felmerülhetett már Benned az a gondolat, hogy életpályá-
dul ennek a szép tudománynak a művelését választod, illetve szeretnél megismer-
kedni alkalmazásaival a műszaki, gazdasági és pénzügyi élet különböző területein.
Egy amerikai felmérés évről évre a legjobb foglalkozások között tartja számon a ma-
tematikust és a szintén matematikai előképzettséget igénylő aktuáriust és statiszti-
kust (https://www.careercast.com/jobs-rated/best-jobs-of-2019). Ez Ma-
gyarországra is igaz, hiszen nemcsak a kutatóintézetek, egyetemek, hanem számos
cég is tárt karokkal és igen jó fizetéssel várja az ELTE-n végzett matematikusokat.
Az alkalmazott matematika ma már az élet szinte minden területén nélkülözhetet-
len, és az ilyen képzettségű munkaerő iránt egyre növekszik az igény.

Esetleg még nem döntöttél, de leginkább matematikából folytatnál felsőfokú
tanulmányokat? Minderre kitűnő lehetőség nýılik az ország egyik legnagyobb múltú
egyetemén, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karán, ahol
világh́ırű professzoroktól és lelkes, közvetlen fiatal oktatóktól tanulhatsz. Pezsgő di-
ákélet vár rád az ELTE korszerű számı́tógépparkkal felszerelt, a KöMaL szerkesz-
tőségének is otthont adó modern lágymányosi épületegyüttesében.

A bolognai képzési rendszerbe illeszkedik BSc képeśıtést nyújtó hároméves ma-
tematikai alapképzésünk. Itt az első évben hallgatói és oktatói mentorok biztośıtják,
hogy mindenki be tudjon illeszkedni és találjon előismereteinek, képességeinek és
tanulási sebességének megfelelő nehézségű feladatokat. Az első év végén dönthetsz
arról, hogy milyen témákkal szeretnél a továbbiakban behatóbban foglalkozni.

A ḱınálat széles: aki szeretne, az elmélyedhet az elméleti matematika kérdé-
seiben, hiszen szinte minden fontos területről hirdetünk kurzusokat. Ezek éṕıtenek
a magyar matematikai kutatások méltán világh́ırű hagyományaira, ugyanakkor szi-
lárd alapokat nyújtanak a modern matematika műveléséhez, jól felkésźıtve hallga-
tóinkat a leendő kutatói munkára.

Akit viszont az alkalmazások érdekelnek, megteheti, hogy az alapok elsajá-
t́ıtása után olyan modern témákkal is foglalkozzon, mint az adattudomány vagy
a mesterséges intelligencia matematikai kérdései. Azoknak is ajánljuk a matematika
alapképzési szakot, akik ismereteiket később inkább a matematikán ḱıvül szeret-
nék majd gyümölcsöztetni. Itt szerzett tudásukat hasznośıthatják például gazda-
sági területen, médiában, a matematika népszerűśıtésében, a közművelődésben – és
a megszerzett matematikai gondolkodásmód mindvégig seǵıteni fogja őket a mun-
kájukban.

A képzés egyéb vonatkozásairól további részletek a http://www.math.elte.

hu/ honlapon a Képzések menüpont alatt találhatók. Ajánljuk a középiskolásoknak
szóló oldalainkat is, ahol végzett diákjainkkal készült interjúk is láthatók.
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A legkiemelkedőbb hallgatók az egyetemi oktatómunkába is bekapcsolódhat-
nak, és világszerte jó eséllyel pályázhatnak ösztönd́ıjakra, külföldi részképzésre
(pl. az Erasmus+ program keretében).

Az alapképzést további kétéves szakasz követ(het)i (mesterképzés vagy rö-
viden MSc), egyetemünkön a Matematikai Intézet gondozásában matematikus, al-
kalmazott matematikus, valamint biztośıtási és pénzügyi matematika mesterszakok
indulnak. BSc-t végzett hallgatóink természetesen más (bel- és külföldi) oktatási
intézmény programjain is folytathatják tanulmányaikat. A mesterszakot végzettek
közül a legkiválóbbak számára biztośıtjuk az egyetemen a doktori fokozat megszer-
zésének lehetőségét (PhD-képzés).

Egyetemünkön gondosan ápolt hagyomány, hogy a rátermett, tehetséges diá-
kok neves professzorok vezetésével bekapcsolódnak a tudományos kutatásba. A leg-
kiválóbb hallgatók matematikai versenyeken is sikerrel szerepelnek, például az Egye-
temi Hallgatók Nemzetközi Matematikaversenyén az elmúlt t́ız évben kétszer is
az ELTE csapata végzett az élen több, mint 70 egyetem csapatának versenyében –
olyan nagyh́ırű egyetemeket is megelőzve, mint a Yale, a Princeton vagy a Moszkvai
Állami Egyetem.

Matematikatanár-képzés az ELTE TTK-n

Az ELTE Természettudományi Karán sok évtizedes múltra tekint vissza a ma-
tematika szakos tanárképzés. Az általános és középiskolák részéről mindig jelentős
igény mutatkozott a nálunk végzett matematikatanárok iránt, akik közül sokan
külföldön is sikeres oktatói pályát futottak be.

A matematika szakos tanári pályát elsősorban azoknak a középiskolás diákok-
nak ajánljuk, akik számára örömet jelent érdekes matematikai feladatokon gondol-
kodni, és jó érzést okoz a megoldásokra másokat is rávezetni, másokkal is megosz-
tani azt az élvezetet, amit a matematika megismerése jelent.

A tanárképzés osztatlan formában zajlik. Tanári szakképzettséget kétszakos
formában lehet szerezni 4 + 1 vagy 5 + 1 éves képzés keretében, amelyben a plusz
egy év szakmai gyakorlat teljeśıtésére szolgál. A tanárképzésre való jelentkezés so-
rán a leendő hallgatóknak egy szakpárt kell megjelölni. Az ELTE-n a matematika
szak mellé természettudományos szakokon és az informatikán ḱıvül választani le-
het a bölcsész szakok (például a magyar, a történelem vagy a nyelvszakok) közül is.
A tanárképzés első három évében szakpáronként egységes képzésben részesülnek
hallgatóink. A matematika szakterületi tárgyaknál az oktatás szemléletében már
az első három évben is nagy hangsúlyt kap az iskolai matematikatańıtással való
kapcsolat. A harmadik év végén a hallgató dönt arról, hogy általános iskolai vagy
középiskolai tanári végzettséget ḱıván szerezni a két szakjából. Ezen döntéstől füg-
gően vagy egy 2 féléves, vagy pedig egy 4 féléves képzési programot kell elvégezni.
Ekkor kerül sor a szaktárgyi tańıtási gyakorlatok teljeśıtésére, melyekre az ELTE
hallgatóinak a legjobb budapesti iskolákban, kiváló vezetőtanárok iránýıtása mel-
lett nýılik lehetőségük. A szakterületi záróvizsgák letétele után a hallgatóknak még
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egy egyéves szakmai gyakorlatot kell elvégezniük egy iskolában, melynek során
módjuk lesz begyakorolni a tanári munka mesterfogásait.

Azaz bátran álĺıthatjuk, hogy a KöMaL minden olvasójának testhezálló képzést
tudunk nyújtani az ELTE Matematikai Intézetében. Ha személyesen is szeretnél
találkozni leendő oktatóiddal, beszélgetni a mostani egyetemistákkal, akkor gyere
el az ELTE TTK nýılt napjára január 17-én!

Informatikából kitűzött feladatok

I. 499. A betű-számrejtvény fejtörők klasszikus matematikafeladatok. Ilyen-
kor azokat a számjegyeket keressük, amelyeket a megfelelő betűk helyére ı́rva a szá-
mı́tási eljárás teljesül.

Például:

Oldjuk meg a fenti három feladatot a brute force (nyers erő) módszerével,
azaz vizsgáljuk meg a betűk minden lehetséges értékét, amı́g az összes megoldást
meg nem kapjuk. Ügyeljünk arra, hogy a különböző betűk különböző számjegyeket

jelentenek.

A kapott összes megoldást ı́rjuk ki a képernyőre a betűk helyett a megfelelő
számjegyek megjeleńıtésével az alábbi formátumban. Például a harmadik feladat-

ban:

Beküldendő egy i499.zip tömöŕıtett állományban a program forráskódja és
egy rövid léırás, ami megadja, hogy a forrásállomány melyik fejlesztői környezetben
ford́ıtható.

I. 500. A Technikai Múzeumban Ármin bácsi a villanymotor-gyűjtemény mu-
zeológusa. Feladatai közé tartozik minden nap a múzeum nyitása után a motorok
beind́ıtása, hogy ezáltal fenntartsa a működőképességüket. Fontos, hogy a moto-

rokat egyesével ind́ıtsa be, hogy a bekapcsolási áramlökések ne adódjanak össze.
A motorokat egy ideig járatja, majd lekapcsolja őket ő, vagy ebben már más is se-
ǵıthet neki (egy időpontban több motort is leálĺıthatnak). Minden motort egy nap

csak egyszer kapcsolnak be.
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