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VIK Fizika felmérő

A VIK csak a feladatsort kéri, minden mást (javítás, statisztikák) ők intéznek.

• Közös feladatsor mindhárom szakon

• Csak ajánlott a kitöltés

• Sikeres (>50 %) felmérő egy sikeres kis zh-t ér Fizika 1-ből

Felmérő jellemzői:

• 14 db feleletválasztós kérdés

• 2 db számpélda



A Fizika tárgy

 Fizika1 az első félévben:

3 óra elmélet + 1 óra számolási gyakorlat (villamosmérnök szak)

2 óra elmélet + 1 óra számolási gyakorlat (informatikus szak)

 Fizika a második félévben (csak egy félév):

2 óra elmélet + 1 óra számolási gyakorlat (üzemmérnök-informatikus szak)

 Bevezető fizika tárgy az első félévben (2 óra hetenként)
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Eredmények

forrás: VIK

 Mérnökinformatikus szak (a felmérőt megírta: 399 fő): 

A felvettek fizika érettségi adatai: 
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Eredmények

forrás: VIK

 Üzemmérnök-informatikus szak (a felmérőt megírta: 92 fő): 

A felvettek fizika érettségi adatai: 
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Eredmények

forrás: VIK

 Villamosmérnöki szak (a felmérőt megírta: 295 fő): 

A felvettek fizika érettségi adatai: 
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Fizika BSc matematika felmérő

Emelt

Közép

Aláírás
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Matematika felmérő eredmények

1. Egy mentesség OKTV 

helyezés miatt. 

2. 75% kapott aláírást (60% 

felett).

3. 40%-nak javasoltuk a 

Bevezető kalkulus felvételét 

(80% alatt).

4. Akinek nincs aláírása, mind 

felvette a Bevezető kalkulust. 

Három aláírásos hallgatónak 

javasoltuk és nem vette fel, a 

gólyák kb. 40%-a hallgatja.

5. Az aláíráshoz kellő 30 pont 

alattiak szépen elkülönülnek a 

hisztogramban, és van egy 

nagyobb 36-37 pontos csoport 

akik beleesnek a Bevezető 

kalkulus ajánlásba.

6. A Bevezető kalkulus hallgatói 

valódi részhalmazát képezik a 

Fizika feladatmegoldó

hallgatóinak.
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Fizika BSc fizika felmérő

1. A frissen felvett elsőéves fizika 

BSc hallgatók megírták a 

felmérőt (30), vagy mentességet 

kaptak versenyeredmények 

alapján (7).

2. Kb. a fele szerzett aláírást (19)

3. 13-an vették fel a haladó 

szemináriumot.

4. Mindenki más (24) felvette a 

felzárkóztató tárgyat. Tehát 6 

diák annak ellenére is, hogy az 

aláírása már megvan.

5. Érdekes észrevétel: az emelt 

szintű fizika szinte egyáltalán 

nem jelent előnyt, szemben a 

matematikánál tapasztaltakkal.
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Fizika felmérő eredmények
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Megjegyzések, javaslatok

1. A regisztrációs hét programjának szervezésekor a felmérőket 2x90 perces időkerettel 

kellene figyelembe venni (ez évben ez 2x50 perc volt). 

2. Ütemezés vegye figyelembe a javítási határidőt is! (tárgyfelvétel)

3. A 90 perces felmérők sokat javítanának a hatékonyságon, lehetne bele extra 

feladatot tenni, így sokan a jobbak közül hamar befejezték és ”elszállingóztak” a 

felmérő közben.

4. A kollégista hallgatók késve érkeztek, ezt kerülni kellene.

5. Csak az OKTV első 10 helyezettje kapjon mentességet (idén az első 30 volt), 

valamint az olimpikonok és az Eötvös-verseny díjazottjai.


