INTENZÍV GEOMETRIA FELKÉSZÍTŐ
Kedves Hallgatónk!
Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építészmérnöki Intézete Ábrázoló Geometriai és Rajzi
Szakcsoportja nevében gratulálunk sikeres egyetemi felvételedhez és egyúttal figyelmedbe
ajánljuk INTENZÍV GEOMETRIA FELKÉSZÍTŐ tanfolyamunkat.

Itt a helyed, ha…
- az elmúlt 4 évben nem volt a kezedben egyszerre két vonalzó;
- a körző számodra inkvizíciós eszköz csupán;
- nem tudsz egy mozdulattal egy egyenesre egy rá merőleges másikat szerkeszteni úgy, hogy
az elsőt át is metsszed;
- nem tudod hogyan kell szakaszokat szorozni, osztani;
- nem tudsz válaszolni a következő kérdésre: „Tekintse az egység élű kocka egyik testátlójára
merőleges síkot és ezen a kocka vetületét, továbbá a kocka középpontján átmenő, erre az
átlóra merőleges síkmetszetét! Mennyi a vetület és a metszet területének aránya?” ( A
megoldás különben a 16x2 – 8x – 3 = 0 egyenlet pozitív gyöke.)
- a ferde körhenger palástja szerinted paralelogramma.

Miért fontos mindez?
Építészmérnök hallgatóként három, építőmérnökként egy féléven keresztül fogsz tanulni egy
Ábrázoló geometria nevű tárgyat (a Matematikán felül). Ez a három, ill. egy félév alapvetően
fontos lesz számodra ahhoz, hogy a térben való gondolkodás képességét elsajátítsd, és ezzel
alkalmassá válj a mérnöki gyakorlatban felmerülő problémák megoldására. Oktatóként az a
tapasztalatunk, hogy évről-évre csökken a hallgatók középiskolából hozott geometriai
ismerete, és ezért – sajnos – az Ábrázoló geometria tárgyat egyre kevesebben végzik el
sikeresen.
Tanfolyamunkkal segíteni szeretnénk neked, hogy ne ess bele a kezdők tipikus hibáiba, és
egyetemi tanulmányaid első féléve minél zökkenő mentesebb legyen.
Az INTEZÍV GEOMETRIA ELŐKÉSZÍTŐ 3 alkalommal, alkalmanként 4 tanórában
lesz megtartva, díja 25 000,- Ft. Az időpont sem a Gólyatáborral nem ütközik, sem a
Matematika felkészítővel. Vidéki hallgatók részére kollégiumi elhelyezést korlátozott
számban tudunk biztosítani.

A tanfolyam pontos adatai és a jelentkezés módja
A foglalkozások időpontja és helyszíne:
2017. augusztus 30 – szeptember 1. 9.00-13.00
SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 1146 Bp. Thököly út 74.
Fizetés: Átutalás (számlaszám: 10032000-00282826-00000000, a megjegyzés rovatban
tüntesse fel a képzés nevét így: GEOM).
Az intézmény fenntartja a jogot arra, hogy kevés jelentkező esetén a tanfolyamot nem
indítja el.
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A tanfolyamra 2017. augusztus 13-ig lehet jelentkezni a részvételi díj befizetésével
(beszkennelt átutalásról szóló igazolás) és a hiánytalanul kitöltött jelentkezési lap
visszaküldésével. A jelentkezési lapot a következő e-mail címre kérjük visszaküldeni:
Tamasi.Natalia@ybl.szie.hu
Ugyanitt lehet a tanfolyamról informálódni.
A tanfolyamhoz kapcsolódó dokumentumokat (jelentkezési lap, tájékoztató) a kar
honlapjáról tölthetők le: www.ybl.hu.
Egyetemi tanulmányaidhoz sok sikert kíván:
Dr. Bölcskei Attila
az Intenzív geometria felkészítő tanfolyam vezetője
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