
Felvételi kérdőív  
a Heller Farkas Szakkollégium 2019-as Gimis Táborába  

 
 
 
 
 
A táborban való részvétel költsége a tizedik, tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamos 
középiskolások számára 5000 Ft amely tartalmazza a szállást, napi háromszori étkezést és az utazási 
költségeket, ám a résztvevők létszáma korlátozott. Ezért a részvétel szükséges feltétele ezen 
kérdőív, valamint a személyes adatok megismeréséhez és kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozat 
kitöltése, és a gimis2019@heller.uni-corvinus.hu e-mail címre való elküldése. Túljelentkezés 
esetén a kérdőív alapján választunk a jelentkezők közül. 
 

 
Beküldési határidő: 2019. június 23. 
 
 
 
1. Neved:  
 
2. Születési hely és idő:  
 
3. Személyi igazolványszámod:  
 
4. Lakcímed:  
 
5. E-mail címed:  
 
6. Telefonszámod:  
 
7. Melyik középiskolába jársz?  
 
8. Milyen évfolyamos vagy?  
 
9. Milyen irányban szeretnél továbbtanulni? (Ha még nem döntöttél, írj „nem tudom”-ot a 
megfelelő helyre!) 
 

 terület (pl. orvosi, közgazdász, műszaki, bölcsész…): 


 egyetem/főiskola (amelyiket elsőnek jelölnéd/jelölted meg): 


 szak (amelyiket elsőnek jelölnéd/jelölted meg):  



1. Sorolj fel néhány dolgot, amik érdekelnek (tantárgy, szabadidős tevékenység, …)! 
 
 

2. Tavaly év végi jegyeid a következő tárgyakból: 
 

 magyar nyelv és irodalom 


 matematika: 


 történelem: 


 idegen nyelv (ha többet tanulsz, mindegyiket): 


 közgazdaságtan (ha nem tanultad, húzd ki): 
 
 
 
 
Az alábbi (12-17.) kifejtős kérdések közül válassz ki hármat, és kb. 10-15 sorban válaszolj rájuk! 

 

12. Honnan lesz nyugdíjunk? 
 

13. Kell-e nekünk euró? 
 
14. Hol tartják a hajléktalanok nyáron a kabátjukat? 
  
15. Hogyan hat az önképünkre a közösségi média? 
 
16. Inkább küzdenél meg egy lóméretű kacsával, vagy száz kacsaméretű lóval? 
  
17. Logikai feladvány (erre nem kell 10-15 sorban válaszolni): Él egy lakatlan szigeten 10 db 
teljesen egyforma matematikus farkas. Habár ezek a farkasok imádják a húst, még sosem ettek azt. 
Egyszer egy repülőgépből kiesik egy darab hús. Ha ezt a húst megeszi egy farkas, akkor ő álmos 
lesz és elmegy aludni. Miközben alszik áldozatává válhat más farkasoknak, azaz olyan mintha maga 
is hússá változna egy szunyókálás idejéig (a farkasok amúgy sosem alszanak ezen a szigeten). Ha 
valaki megeszik egy alvó farkast, akkor ő is elmegy aludni, és vagy felkel, vagy nem. Ha egy farkas 
nem eszik húst, akkor meghal és a farkasok inkább meghalnak, minthogy megegyék őket.  A kérdés: 
mi fog történni a hússal? 
 
 

Az alábbi kifejtős kérdésre kb. 10-15 sorban válaszolj! 

 

18. Milyen szépirodalmi mű vagy színdarab volt az, ami nagy hatással volt rád? Miért? 
 
Az alábbi kérdésre 5-8 sorban válaszolj! 
 
19. Mit vársz a tábortól, miért szeretnél eljönni? 
 
Köszönjük, hogy kitöltötted! Legkésőbb június 26-ig e-mailben értesítünk az eredményről. 


