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Definiálja adott függvény inverzének fogalmát.
Definiálja az f és g függvényekből összetett függvény fogalmát.
Mit jelent az, hogy egy f függvény egy (a, b) intervallumon monoton növő (csökkenő)?
Mit jelent az, hogy egy f függvény egy (a, b) intervallumon korlátos?
Definiálja azt, hogy egy f függvénynek egy a pontban helyi maximuma (minimuma)
van.
Legyen x ∈ R és a > 0. Mit jelent ax ?
Mit jelent
√ loga b? (Adja meg az a-ra és b-re vonatkozó kikötéseket is.)
Mit ért a-n, ha a ≥ 0?
Mit ért egy x ∈ R ı́vértékű szög szinuszán, koszinuszán, tangensén és kotangensén?
Mit ért azon, hogy egy {an } sorozat monoton növő (csökkenő)?
Mit tud a végtelen mértani sor konvergenciájáról és összegéről?
Mit ért egy f függvény egy [a, b] intervallumon való Riemann-integrálhatóságán és
Riemann-integrálján? Definiálja a felső és alsó összeg, felső és alsó integrál fogalmát
is.
Mit ért a H (H ⊆ R2 ) halmaz Jordan-mértékén?
Mit ért azon, hogy egy H ⊆ R halmaz Lebesgue-mérhető?
Definiálja azt, hogy an → a.
Definiálja azt, hogy an → +∞.
Mit jelent az, hogy egy a szám az an sorozat torlódási pontja?
Mit ért azon, hogy egy végtelen sor konvergens?
Definiálja két sor Cauchy-szorzatát.
Definiálja azt, hogy egy fn függvény sorozat egyenletesen konvergens egy H halmazon.
Adja meg a következők definı́cióit (mindkét definı́ciót adja meg):
a) limx→a f (x) = A; b) limx→a f (x) = −∞; c) limx→∞ f (x) = A; d) limx→∞ f (x) =
−∞.
Mit jelent az, hogy egy f függvény egy a pontban folytonos?
Mit jelent az, hogy egy f függvény egy a pontban differenciálható?
Mit ért egy f : Rk → R tı́pusú függvény folytonosságán egy A ∈ Rk pontban?
Definiálja egy f : Rk → R tı́pusú függvény xi (i = 1, 2, . . . , k) változó szerinti parciális
deriválhatóságát egy A ∈ Rk pontban.
Definiálja egy f : Rk → R tı́pusú függvény A pontban való totális deriválhatóságának
fogalmát.
Adja meg annak a definı́cióját, hogy egy f : R2 → R tı́pusú függvény egy H(⊆ R2 )
halmazon integrálható.
Mit jelent az, hogy egy f függvény egy J intervallumon egyenletesen folytonos?
Mit jelent az, hogy egy függvény egy [a, b]-n rendelkezik a Bolzano-Darbouxtulajdonsággal.
Definiálja az y = f (x) grafikonjának egy (a, b) intervallum feletti ı́vhosszát.
Definiálja forgástest térfogatát, ill. felszı́nét (az y = f (x) grafikon [a, b] feletti ı́vének
az x tengely körüli forgatásával keletkező test esetén).
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Tételek, alkalmazások
1. Mondja ki az folytonos függvény inverzének létezésére vonatkozó tételt.
2. Ábrázolja az x → ax függvény grafikonját és jellemezze a függvényt (ÉT, ÉK, monotonitás, folytonosság).
3. Ábrázolja az x 7→ sin x, x 7→ cos x, x 7→ tg x, x 7→ ctg x függvények grafikonját és
jellemezze ezeket a függvényeket (ÉT, ÉK, monotonitás, folytonosság).
4. Vizsgálja az x 7→ xk , x 7→ ax , x 7→ sin x, x 7→ cos x, x 7→ tg x, x 7→ ctg x függvények
invertálhatóságát, adja meg a megfelelő inverzfüggvényeket (grafikonjaikkal együtt).
tı́pusú törtlineáris függvények grafikonját, és jellemezze a
5. Ábrázolja az x 7→ ax+b
cx+d
függvényt (ÉT, ÉK, monotonitás, folytonosság).
6. Lineáris függvénytranszformációkkal
ábrázolja az alábbi függvények grafikonját:
y=

√
x
π
2
|1 − x|, y = 2 − 4x, y = log2 (1 + 2x) , y = sin(2x − 4 ), y = tg 2 + π .
7. Adja meg a végtelen mértani sor konvegenciájára vonatkozó tételt.
8. Mondja ki a számsorozatok
 korlátossága és konvergenciájára vonatkozó tételt.
1 n
9. Mit tud az an = 1 + n sorozat konvergenciájáról?
√
√
n
10. Mit tud az an = q n , an = n a (a > 0), an = n n, ill. an = an! sorozatok konvergenciájáról?
11. Mondja ki a végtelen sorok konvergenciájára vonatkozó gyökkritériumot.
12. Mondja ki a végtelen sorok konvegenciájára vonatkozó hányadoskritériumot.
13. Mondja ki a végtelen sorok konvergenciájára vonatkozó integrálkritériumot.
14. Hogy szól a váltakozó előjelű sorokra vonatkozó Leibniz-kritérium?
15. Mondja ki a függvénysorozatok határfüggvényének folytonosságára vonatkozó tételt.
16. Hogy szól a hatványsorok konvergencia-sugarára vonatkozó Cauchy–Hadamard-féle
tétel?
17. Adja meg az ex , cos x, sin x, ln(1 + x), (1 + x)α függvények hatványsorait, és adja
meg azt is, hogy ezek a sorok hol állı́tják elő a függvényt.
18. Mondja ki az egyváltozós függvények pontban való folytonossága és határértéke kapcsolatára vonatkozó tételt.
19. Mondja ki a zárt [a, b] intervallumon folytonos függvényekre vonatkozó tételeket. (korlátosság, szélső értékek elérése, Bolzano–Darboux-tulajdonság, egyenletes folytonosság).
20. Mondja ki a deriválhatóság és folytonosság kapcsolatára vonatkozó tételt.
21. Mondja ki a konvergens sorozatok konstansszorosára, összegére, szorzatára, hányadosára vonatkozó tételeket.
22. Mondja ki a Bolzano–Weierstrass-tételt számsorozatokra.
23. Mondja ki a Cauchy-féle konvergencia-kritériumot számsorozatokra.
24. Mondja ki a deriválható függvény konstansszorosára, deriválható függvények összegére, szorzatára, hányadosára vonatkozó tételeket.
25. Mondja ki az összetett függvény deriválására vonatkozó tételt.
26. Mondja ki az inverzfüggvény deriválására vonatkozó tételt.
27. Mondja ki az xk , ax , loga , sin x, cos x, tg x, ctg x függvények deriválhatóságára, ill.
deriváltjaira vonatkozó tételeket.
28. Mondja ki a helyi szélsőérték létezésének szükséges feltételére vonatkozó tételt deriválható függvény esetén.
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29. Adja meg a helyi szélsőérték létezésének egy elegendő feltételét (f 0 (x) vagy f 00 (x)
segı́tségével).
30. Adja meg a deriválható függvény (a, b)-n való monotonitásának szükséges és elegendő
feltételét f 0 (x) segı́tségével.
31. Mondja ki a L’Hospital-szabályra vonatkozó tételt (valamelyik alakot).
32. Mondja ki a (véges) Taylor-polinomra, illetva a Taylor-formulára vonatkozó tételt.
33. Mondja ki az oszcillációs kritériumot egy f függvény Riemann-integrálhatóságára vonatkozóan.
34. Fogalmazza meg a Newton–Leibniz-tételt.
35. Mondja ki Fubini tételét a szukcesszı́v integrálásról (Riemann-integrálra).
36. Mondja ki a vonalintegrál útfüggetlenségéről szóló tételt.
37. Fogalmazza meg a Lebesgue-mérték teljes additivitására (σ-additivitás) vonatkozó
tételt.
A megértést ellenőrző kérdések, feladatok
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Adjon meg olyan sorozatot, amely korlátos, de nem konvergens.
Igaz-e, hogy ha egy számsorozatnak csak egy torlódási pontja van, akkor konvegens?
Fogalmazza meg pozitı́v állı́tó formában, hogy an nem tart a-hoz.
Igaz-e, hogy ha an felülről nem korlátos, akkor an → +∞?
Igaz-e, hogy ha an + bn konvergens, akkor an és bn is konvergens?
Igaz-e, hogy ha a2n konvergens, akkor an is az?
Adjon meg olyan sorozatot, amelynek (pontosan) 3 torlódási pontja van.
Igaz-e, hogy ha an → a és bn → b, akkor abnn konvergens?
Mutasson példát olyan an , bn sorozatokra, amelyekre
a) an → ∞, de an nem monoton;
b) an → ∞, bn → 0 és an bn → ∞;
c) an → ∞, bn → 0 és an bn → 0;
d) an → ∞, bn → 0 és an bn korlátos, de nem konvergens.
Adjon meg olyan sorozatot, amelynek végtelen sok torlódási pontja van.
Igaz-e, hogy ha an → a 6= 0, akkor aan+1
→ 1.
n
Igaz-e, hogy ha egy sorozat konvergens, akkor
P mindig van legnagyobb eleme?
>
1,
akkor
a
an sor divergens?
Igaz-e, hogy ha lim sup an+1
an
Van-e torlódási pontja az an = sin n sorozatnak?
Igaz-e, hogy minden konvergens sorozat monoton?
Mutasson példát olyan függvényre, amely páros is és páratlan is.
Adjon meg olyan függvényt, amely a (0, 1]-on rendelkezik a Bolzano–Darboux tulajdonsággal, de nem folytonos ezen az intervallumon.
Igaz-e, hogy ha f és g(f ) folytonos, akkor g is folytonos?
Igaz-e, hogy ha f folytonos a (0, 1) nyitott intervallumon, akkor ott felveszi a szélsőértékeit?
Legyen az f függvény értelmezve x0 valamely környezetében. Mit jelent az, hogy f
nem folytonos az x0 -ban? (Pozitı́v, állı́tó formában fogalmazzon.)
Van-e megoldása az x5 + x = 1 egyenletnek a [0, 1] intervallumon?
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22. Adjon meg olyan függvényt, amely értelmezve van R-en, de csak az a = 0 pontban
folytonos.
23. Adjon meg olyan függvényt, amely folytonos az (1, 2) intervallumon, és ott nem egyenletesen folytonos.
24. Van-e olyan függvény, amely nem szigorúan monoton egy intevallumon, mégis van
inverze?
π
25. Van-e olyan x0 , amelyre sin x0 = 10
?
26. Tegyük fel, hogy f · g folytonos az x0 -ban. Igaz-e, hogy legalább az egyik f és g közül
folytonos az x0 -ban?
27. Igaz-e, hogy ha egy f függvény szigorúan monoton növő [0, ∞)-en, akkor limx→∞ f =
+∞?
28. Igaz-e, hogy ha fn (x) → f (x) a (0, 1) intervallumon és fn (x) folytonos x0 = 21 -ben
minden n-re, akkor f is folytonos x0 = 21 -ben?
29. Igaz-e, hogy minden harmadfokú polinomnak van valós gyöke?
30. Adjon példát olyan függvényre, amely egy pontban folytonos, de nem deriválható.
31. Igaz-e, hogy ha f 0 (x0 ) = 0, akkor f -nek x0 -ban helyi szélsőértéke van?
32. Igaz-e, hogy ha f +g differenciálható x0 -ban, akkor f is és g is differenciálható x0 -ban?
33. Igaz-e, hogy ha f 0 (0) > 0, akkor ∃δ > 0 úgy, hogy f monoton növő a (−δ, δ)-n?
34. Igaz-e, hogy ha f differenciálható (a, b)-n, akkor f 0 folytonos (a, b)-n?
35. Adjon meg olyan függvényt, amely egy x0 -ban differenciálható, de azon kı́vül sehol
sem folytonos.
36. Igaz-e, hogy ha f differenciálható a [0, 1] zárt intervallumon, akkor f egyenletesen
folytonos?
37. Adjon meg olyan f függvényt, amely valamely x0 -ban egyszer differenciálható, de
kétszer nem.
38. Bizonyı́tsa be, hogy az x5 − 5x + 2 függvénynek van három valós gyöke.
39. Van-e olyan f függvény, amely a [−1, 1] intervallumon differenciálható, és deriváltja
megegyezik a sgn x függvénnyel?
40. Ha f + g Riemann-integrálható [a, b]-n, akkor következik-e, hogy f és g is Riemannintegrálható ezen az intervallumon?
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41. Van-e primitı́v függvénye az f (x) = e−x függvénynek a [0, 1] intervallumon?
42. Adjon meg olyan, a [−1, 1]-en korlátos függvényt, amely nem Riemann-integrálható
ezen az intervallumon.
43. Igaz-e, hogy ha f differenciálható az [a, b] zárt intervallumon, akkor f Riemannintegrálható is ezen az intervallumon?
R1
44. Legyen f folytonos [0, 1]-en, és legyen 0 f 2 (x) = 0. Igaz-e, hogy az f függvény
konstans ezen az intervallumon?
45. Igaz-e, hogy ha f Riemann-integrálható [0, 1]-en, akkor f folytonos a [0, 1] valamely
részintervallumán?
46. Adjon meg olyan fn függvénysorozatot, amely [0, 1]-en pontonként konvergens, de
egyenletesen nem.
47. Igaz-e, hogy ha minden n-re fn (x) Riemann-integrálható [a, b]-n és fn (x) → f (x) az
[a, b]-n, akkor f Riemann-integrálható?
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48. Mutasson példát olyan fn konvergens függvénysorozatra, amelyre fn → f és minden
n-re fn differenciálható valamely a-ban, de f nem.
49. Mutasson példát olyan fn konvergens függvénysorozatra és f függvényre, amelyekre
fn → f a [−1, 1]-en és minden n-re fn , valamint f Riemann-integrálhatóak a [0, 1]-en,
R1
R1
de 0 fn 6→ 0 f.
50. Igaz-e, hogy ha f és g Riemann-integrálható a [0, 1]-en és g(x) > 0, ha x ∈ [0, 1], akkor
f
g is Riemann-integrálható a [0, 1]-en?
51. Legyen |f | Riemann-integrálható [0, 1]-n. Következik-e ebből, hogy f is Riemannintegrálható [0, 1]-en?
52. Mit jelent az, hogy f nem monoton növő [0, 1]-en?
53. Mit jelent az, hogy f nem korlátos felülről egy [a, b] intervallumon?
54. Mit jelent az, hogy egy f függvény a [−1,P1] intervallumon nem páros?
√
∞
55. Igaz-e, hogy ha ∀n-re n an < 1, akkor a n=1 an sor konvergens?
n
P∞ (−1)n
P∞
56. Átrendezhető-e a n=1 n√n sor úgy, hogy összege 2008 legyen? És a n=1 (−1)
n
sor?
57. Mutasson példát olyan hatványsorra, ami
a) (−2, 2)-n konvergens, másutt nem;
b) [−2, 2)-n konvergens, másutt nem;
c) [−2; 2]-n konvergens, másutt nem.
58. Következik-e a parciális differenciálhatóságból a folytonosság (f : R2 → R tı́pusú függvény esetén)? És a folytonosságból a parciális deriválhatóság?
59. Van-e olyan, az R2 -en folytonos függvény, amelynek 2 maximumhelye is van, de nincs
minimumhelye?
60. Definiálja egy f : Rk → R tı́pusú függvény gradiensét.
61. Teljesen additı́v-e a Jordan-mérték?
62. Igaz-e, hogy ha egy f (x, y) függvény totálisan deriválható egy (a; b) pontban, akkor
abban a pontban a parciális deriváltak folytonosak?
63. Ha f és g impropriusan integrálható (1, ∞)-en, akkor következik-e, hogy f · g is az?
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