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A dolgozat időtartama maximum 90 perc lesz. A felmérő megírásához csak számológép 

használható (mobiltelefon, okostelefon, táblagép nem!). Négyjegyű függvénytáblázat 

használata nem engedélyezett. A feladatok megoldásához szükséges adatokat a feladatok 

tartalmazni fogják.  

A dolgozatra való sikeres felkészülésük érdekében egy gyakorló feladatsort 

megoldással együtt találnak a Kémiai Intézet honlapján (kemia.unideb.hu a „Felvételizőknek” 

fülön az „Elsőéveseknek” címszó alatt).  Az on-line teszthez való gyakorláshoz is lesznek 

gyakorló feladatok, ezekről később találnak majd információt. 

 

Ha a fentiekkel kapcsolatosan bármi kérdése van, a gyemant@science.unideb.hu vagy 

varnagy.katalin@science.unideb.hu e-mail címen érdeklődhet (az e-mail tárgy címénél a „felmero” szó 

szerepeljen), illetve a beiratkozás napjára szervezett szakmai tájékoztatón is lehetőség van ezzel 

kapcsolatosan kérdezni. 

 

Felsőfokú tanulmányaihoz sok sikert kívánunk. 

 

 

Debrecen, 2022. július 20. 

 

  Dr. Gyémánt Gyöngyi s. k.   Dr, Várnagy Katalin s.k.  

  egyetemi docens    egyetemi tanár 

A DE TTK Kémiai Intézet oktatási igazgatóhelyettese  A DE TTK Kémiai Intézet igazgatója

  

   

 

 

 

 


