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Bevezetés 

Feladatgyűjteményünk tartalma és beosztása igazodik [SzA] tankönyvünkhöz. A már nyomtatásban megjelent 

[SzK] feladatgyűjtemény mellett kíván a hallgatók segítségére lenni: helyszűke miatt jelen 

feladatgyűjteményünk elsősorban bevezető, egyszerűbb feladatokat tartalmaz, míg a további gyakorlás [SzK] 

feladatain keresztül lehetséges. (Még nehezebb feladatokat [Bd] , [Bi] és [U] feladatgyűjteményekben 

találhatunk.) 

Mindkét feladatgyűjteményünk újdonsága: az összes feladat részletes, magyarázatokkal kiegészített megoldását 

tartalmazza, sok ábrával, ez egyéni készüléshez is alkalmas. (Így a részletesen megoldott kb. 200 feladat már 

nem is tűnik olyan kevésnek!) A sok ábra mellett színes betűkkel is kiemeltük a lényeget - ha tehát a nyomtatott 

szöveg néhány helyen halvány, akkor érdemes a képernyőt is megnéznünk! 

Jelen feladatgyűjteményhez több mozgókép (animáció) és program is tartozik: Interv3.exe , 

derivalt_novekszik.avi , derivalt_csokken.avi. Ezen mellékletek leírását az [SzA] könyvben találhatjuk meg. 

A programot © és a mozgóképeket © szabadon használhatjuk és terjeszthetjük egyéni tanulási célra, kisebb 

matematikai problémák megoldására, azonban a programokért tilos bármilyen anyagi ellenszolgáltatást 

elfogadni! 

A programban és a feladatgyűjteményben a számítástechnikában elterjedt tizedespontot használjuk. A könyv 

végén összegyűjtöttük az elemi függvényekre (exponenciális-, trigonometrikus- és inverzeik) használt különféle 

jelöléseket. 

Jelen feladatgyűjteményünket és [SzA] tankönyvünket igyekszük frissíteni és a hibákat kijavítani, de a 

legfrissebb hibalista a http://math.uni-pannon.hu/~szalkai honlapon lesz megtalálható. 

Kérjük Kedves Olvasóinkat, hogy észrevételeiket, a felfedezett hibákat a Szerző email-címén legyenek szívesek 

eljuttatni hozzánk: 

<szalkai@almos.uni-pannon.hu>. 

Feladatgyűjteményünk a Támop - 4.1.2.A/2-10/1-2010-0012 pályázat támogatásával készült, köszönjük a 

Pályázat támogatását! 

Hálás köszönettel tartozom Kovács Előd kollégámnak, aki a kéziratot és az összes feladat megoldását alaposan 

átolvasta, figyelme elől a legapróbb hibák sem tudtak elbújni! 

Könyvemet (mérnök) Szüleim emlékének ajánlom. 

Veszprém, 2011. augusztus 15. 

dr. Szalkai István 

<szalkai@almos.uni-pannon.hu> 

http://math.uni-pannon.hu/~szalkai
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0. fejezet - Alapfogalmak 

1. Valós számhalmazok 

0.1. Feladat. Legyenek  ,  ,  és  valós 

számhalmazok. Adjuk meg a következő halmazokat (diszjunkt) intervallumok únióiként: 

 ,  ,  ,  . (Megoldás: 0.1. [23]) 

0.2. Feladat.(i) A fenti 0.1. [3] Feladatban szereplő nyolc halmaznak adjuk meg belső- , külső- és határpontjait 

(vagyis ezek halmazát). 

(ii) Az  ,  és  pontoknak adjuk meg olyan környezeteit (amelyek léteznek), melyek az  ,  , 

 illetve  halmazban vannak. 

(Megoldás: 0.2. [23]) 

2. Függvénytani alapok 

Most csak néhány bevezető feladatot oldunk meg, mert egyrészt a "Részletes függvényvizsgálat" Fejezetben 

minden függvény vizsgálatát részletesen, a legelső lépésektől kezdve ismertetjük, másrészt az [SzK] 

feladatgyűjteményben további bevezető feladatokat találunk részletes megoldásokkal. 

0.3. Feladat. Írjuk fel az alábbi 0.4. [3] és 0.5. [3] Feladatokban szereplő függvények értelmezési tartományait 

(  , "kikötések") diszjunkt intervallumok unióiként! Elemi eszközökkel (deriválás nélkül) mit tudunk 

mondani a fenti függvények korlátosságáról, értékkészletéről ( ) ? (Megoldás: 0.3. [24]) 

0.4. Feladat.Az alábbi függvényekről döntsük el, hogy páros ill. páratlan-e? 

a)  , b)  , c)  , d)   , e)  , 

f)  , g)  , h)  , i)  , 

j)  , k)  , l)  , m)  , n)  , 

o)  . (Megoldás: 0.4. [27]) 

(Az o) függvényt az 5.8. [15] Feladatban vizsgáljuk meg részletesen.) 

0.5. Feladat. Az alábbi függvényekről elemi eszközökkel el tudjuk-e dönteni, hogy periodikusak-e? Ha igen, 

keressük meg legkisebb periódusukat! 

a)  , b)  , c)  , d)  , e)  , f)  . 

(Az f) függvényt az 5.8. [15] Feladatban vizsgáljuk meg részletesen.) 

(Megoldás: 0.5. [29]) 

m0_1
f0_1
m0_2
f0_4
f0_5
m0_3
m0_4
f5_8
f5_8
m0_5
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1. fejezet - Függvények felépítése 

1. Alapfüggvények 

Mivel a középiskolában már alaposan megismertük az alapfüggvényeket, ezért most csak pár gondolkodtató 

feladatot gyűjtöttünk össze (melyek a függvény-analízisben hasznosak lesznek számunkra), közölt 

megoldásaink is rövidek. 

[SzK]-ban még sok kidolgozott gyakorló feladatot találunk alapfüggvényekkel kapcsolatban. 

1.1. Feladat. Mely pontokban vált előjelet az  függvény? (Megoldás: 1.1. [31]) 

1.2. Feladat. Hol pozitív a  kifejezés? (Megoldás: 1.2. [31]) 

1.3. Feladat. Érinti-e az   egyenes az  parabolát? (Megoldás: 1.3. [31]) 

1.4. Feladat. Hozza egyszerűbb alakra a  kifejezést! (Megoldás: 1.4.) [31] 

1.5. Feladat.  (Megoldás: 1.5. [31]) 

1.6. Feladat. Vázolja az  függvényt. (Megoldás: 1.6. [32]) 

1.7. Feladat.  (Megoldás: 1.7. [32]) 

1.8. Feladat.  (Megoldás: 1.8. [32]) 

1.9. Feladat. Hozza egyszerűbb alakra a  kifejezést! (Megoldás: 1.9. [32]) 

1.10. Feladat. Hány gyöke van a   egyenletnek az  intervallumban ? (Megoldás: 1.10. 

[33]) 

2. Inverz függvények 

1.11. Feladat. Invertálhatóak-e az alábbi függvények a legbővebb értelmezési tartományukon? Ha igen, adja 

meg inverzüket (és azok értelmezési tartományait is!) kizárólag számolással. Ezután vázolja közös 

koordinátarendszerben az  és  , valamint az  és  függvényeket. Mit tapasztal? Magyarázza meg a 

tapasztaltakat! 

 

. 

(Megoldás: 1.11. [33]) 

1.12. Feladat. Vizsgálja meg, hogy az alábbi függvényeknek van-e inverzük a legbővebb értelmezési 

tartományukon, illetve annak melyik (leszűkített) részén. Adja meg a függvények (vagy megszorításaik) inverzeit 

(értelmezési tartománynyal együtt)! Ábrázolja a függvényt és annak inverzét közös koordinátarendszerben. 

a)  , b)  , c)  , d)  . 

(Megoldás: 1.12.) [37] 

m1_1
m1_2
m1_3
m1_4
m1_5
m1_6
m1_7
m1_8
m1_9
m1_11
m1_12
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1.13. Feladat. Van-e inverze a  függvénynek? Ha nincs, milyen intervallumra lehet leszűkíteni, 

hogy ott invertálható legyen? Mi a leszűkített függvény inverze (és annak értelmezési tartománya)? 

Megkapható-e ebből a  függvény többi "darabjának" inverze? (Használjuk fel az 5.1. [15] Feladat 

eredményét!) (Megoldás: 1.13. [43]) 

Sok függvény inverzének lépésenkénti meghatározását megtaláljuk még például az [SzK] 

feladatgyűjteményben. 

3. Összetett függvények 

1.14. Feladat. Adja meg az  függvényt ha  és 

 . (Megoldás: 1.14. [45]) 

1.15. Feladat. Legyen  . Adja meg az  függvényt! (Ne feledkezzen meg 

 -ről sem!) (Megoldás: 1.15. [46]) 

1.16. Feladat. Legyen  és  , adjuk meg az  függvényt (és 

értelmezési tartományát is)! (Megoldás: 1.16. [46]) 

1.17. Feladat. Az alábbi összetett függvényeknél állapítsa meg, hogy mi a belső- és külső függvény, lehetőleg 

értelmezési tartományaikkal együtt! (A "Formális deriválás" c. fejezetben erre szükségünk lesz, például a 4.5. 

[11] Feladatban.) 

a)  , b)  , c)  , d)  , 

e)  , f)  , g)  , h)  , 

i)  , j)  , k)  , l)  , 

m)  , n)  , o)  . (Megoldás: 1.17. [46]) 

Sok kidolgozott feladatot találunk még az [SzK] feladatgyűjteményben. 

f5_1
m1_13
m1_14
m1_15
m1_16
m1_17
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2. fejezet - Sorozatok 

(Számításainkban felhasználhatjuk a nevezetes sorozatok határérték-tételeit is, amiket például [SzA,2.6.Fejezet] 

-ben találhatunk meg.) 

2.1. Feladat. Vizsgálja meg az alábbi sorozatokat monotonitás szempontjából: 

a)  , b)  , c)  . (Megoldás: 2.1.) [50]) 

2.2. Feladat. Vizsgálja meg az alábbi sorozatokat korlátosság szempontjából: 

a)  , b)  , c)  , 

d)  , e)  . (Megoldás: 2.2. [50]) 

2.3. Feladat. Határozza meg az alábbi sorozatok határértékeit és igazolja a definíció alapján (vagyis keressen 

 küszöbszámot tetszőleges   hibához illetve  korláthoz): 

a)  , b)  , c)  . (Megoldás: 2.3. [50]) 

2.4. Feladat. Határozza meg az alábbi sorozat határértékét, majd keressen  küszöbszámot az  

hibához. Végül keressen (konkrét) alsó- és felső- korlátokat a sorozathoz: 

 . (Megoldás: 2.4. [52]) 

2.5. Feladat. Határozza meg az alábbi sorozatok határértékeit: 

a)  , b)  , c)  . 

(Lásd még a 2.9. [7] Feladatot is!) (Megoldás: 2.5. [53]) 

2.6. Feladat. Határozza meg az alábbi sorozatok határértékeit: 

a)  , b)  , c)  . 

(Lásd még a 2.9. [7] Feladatot is!)  (Megoldás: 2.6. [53]) 

2.7. Feladat. Határozza meg az alábbi sorozatok határértékeit: 

a)  , b)  , 

c)  . 

(Lásd még a 2.9. [7] Feladatot is!)  (Megoldás: 2.7. [53]) 

2.8. Feladat. Számítsa ki az alábbi sorozatok határértékeit: 

a)  , b)  , c)  , 

d)  , e)  , f)  , 

m2_1
m2_2
m2_3
m2_4
f2_9
m2_5
f2_9
m2_6
f2_9
m2_7
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g)  , h)  . (Megoldás: 2.8. [54]) 

2.9. Feladat. (Határozatlan alakok) Keressünk legalább kettő (vagy több) példát mindegyik határozatlan 

alakra, különböző végeredményekkel: 
 

 
(2.1) 

 

 (2.2) 

(Lásd még a 2.5. [6], 2.6. [6] és 2.7. [6] Feladatokat is!) (Megoldás: 2.9. [55]) 

2.10. Feladat. (Nem értelmezhető alakok) Keressünk olyan képleteket az alábbi típusokból, amelyek nem 

értelmezhetőek végtelen sok  számra: 
 

 (2.3) 

(Megoldás: 2.10. [57]) 

2.11. Feladat. Öt tizedesjegy pontossággal számolja ki közelítőleg az alábbi gyököket Newton módszerével: a) 

 , b)  . (Megoldás: 2.11. [58]) 

Nagyon sok további sorozat vizsgálatát találjuk még az [SzK] feladatgyűjteményben. 
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3. fejezet - Függvények határértéke és 
folytonossága 

1. Határérték számítása 

A  végtelenben vett  és  típusú határértékeket a sorozatoknál megismert módszerekkel számíthatjuk 

ki (csak  előjelére kell ügyelnünk). 

A nevezetes határértékek és L'Hospital szabálya segítségével sokkal több határérték-feladatot tudunk (sokkal 

könnyebben) megoldani, ezért most csak pár bemelegítő feladatot ismertetünk. 

3.1. Feladat. Az alábbi példákban a felírt határérték ellenőrzéséhez keressük meg az  hely megfelelő 

(általánosított) környezetét (a   definíciója alapján): 

a)  , 

b)  . (Megoldás: 3.1. [60]) 

3.2. Feladat. Határozzuk meg a következő függvények határértékét az adott helyeken! 

a)  , 

b)  . (Megoldás: 3.2. [60]) 

3.3. Feladat. Határozzuk meg a következő határértékeket: 

a)  , b)  , c)  , d)  , 

e)  , f)  , g)  , 

h)  , i)  , 

j)  , k)  . (Megoldás: 3.3. [62]) 

3.4. Feladat. Hol folytonosak az alábbi függvények: 

 ,  , 

(Megoldás: 3.4. [64]) 

3.5. Feladat. Legyen  . Van-e olyan 

 folytonos függvény, amelyre  minden  esetén? (Megoldás: 3.5. 

[64]) 
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3.6. Feladat. Hogyan válasszuk meg  értékét, hogy az alábbi függvény folytonos legyen az  pontban? 

 . (Megoldás: 3.6. [65]) 

Nagyon sok további határérték részletes kiszámítását találjuk még az [SzK] feladatgyűjteményben. 

2. Féloldali határértékek 

3.7. Feladat. Vizsgáljuk meg az alábbi határértékeket külön jobbról és külön balról is! 

o)  , a)  , 

b)  , c)  . (Megoldás: 3.7. [65]) 

3.8. Feladat. Számítsuk ki a  határértéket mindkét oldalról! (Megoldás: 3.8. [66]) 

3.9. Feladat. Számítsuk ki a  határértéket mindkét oldalról! (A  határértéket a 4.17. 

[13] Feladatban számoljuk ki.) (Megoldás: 3.9. [67]) 

3. Egyenletek közelítő megoldása 

A legegyszerűbb intervallumfelezés- módszert használjuk a feladatokhoz, a kézi számításokat érdemes mindig 

egy vázlatos ábrával papíron kísérni. 

3.10. Feladat. Adjuk meg az  függvény egyik zérushelyét az  intervallumban 

legalább kettő tizedesjegy pontossággal. (Megoldás: 3.10. [68]) 

3.11. Feladat. Igazoljuk, hogy az egyenletnek van megoldása az adott intervallumban és keressünk egy 

közelítést az (egyik) gyökre. 

Az a) feladatban végezzünk  lépést és becsüljük meg a hibát, 

a b) feladatban keressük meg az  pontossághoz szükséges lépésszámot. 

a)  , 

b)  . 

 (Lásd még [SzK, 4.16.] feladatát is.)  (Megoldás: 3.11. [69]) 

4. Nevezetes függvényhatárértékek 

3.12. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határértékeket a nevezetes határértékek segítségével: 

a)  , b)  , c)  , 

d)  , e)  , f)  , 
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g)  .   (Megoldás: 3.12. [71]) 

3.13. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határértékeket a nevezetes határértékek segítségével: 

a)  , b)  . 

Megjegyzés: a határértékeket L'Hospital-szabállyal is kiszámoljuk a 4.17. [13] Feladatban illetve a 4.18. [90] 

Megoldás második felében. 

(Megoldás: 3.13. [71]) 

3.14. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határértékeket a nevezetes határértékek segítségével: 

a)  , b)  , c)  , d)  , 

e)  , f)  . (Megoldás: 3.14. [72]) 

Megjegyzés: A nevezetes határértékek megtalálhatóak például a [SzK] vagy [SzA] művekben. 

m3_12
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4. fejezet - Differenciálszámítás és 
alkalmazásai 

1. A differenciálhányados fogalma 

4.1. Feladat. Írjuk fel az alábbi derivált-jelöléseket a hagyományos  jelöléssel, illetve egyéb szokásos 

deriválási jelölésekkel (kiszámítani nem kell): 

a)  , b)  , c)  deriváltja  szerint, 

d)  deriváltja  illetve  szerint, e)  deriváltja  szerint, 

f)  , g)  , h)  , 

i)  ,  ,  ,  , 

j)  ,  ,  . (Megoldás: 4.1. [73]) 

4.2. Feladat. Az alábbi függvényeknek adja meg az  ponthoz tartozó differencia- (különbségi-) 

hányadosfüggvényét, majd annak határértékeként az  pontbeli differenciálhányadost (deriváltat): 

a)  , b)  , 

c)  , d)  . (Megoldás: 4.2. [73]) 

4.3. Feladat. A számegyenes mely pontjaiban deriválhatóak az alábbi függvények: 

 , 

 

(Megoldás: 4.3. [74]) 

2. Formális deriválás 

Alapfüggvények deriváltjait például a [www2] internetcímen találjuk meg, a műveleti szabályokat és részletes 

elemzésüket az [SzA] internetes könyvben. 

4.4. Feladat. Deriválás előtt alakítsuk át a következő függvényeket: 

a)  , b)  . (Megoldás: 4.4. [75]) 

4.5. Feladat. Deriválja az "Összetett függvények" fejezet 1.17 [5] feladatában található összetett függvényeket 

a láncszabály szerint.  (Megoldás: 4.5. [75]) 

4.6. Feladat. Állapítsa meg, hol deriválhatóak az alábbi függvények, és ott adja meg deriváltfüggvényeiket 

("formális" deriváltjukat): 

m4_1
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a)  , b)  , c)  , 

d)  , e)  .  (Megoldás: 4.6. [77]) 

4.7. Feladat. Átalakítás után deriváljuk a következő függvényeket: 

a)  , b)  , c)  . (Megoldás: 4.7. [77]) 

További részletesen kidolgozott feladatokat találunk [SzK] -ban. 

Gyakorlásra javasoljuk még az alábbi függvényeket, a megoldásban mindössze a végeredményt közöljük. 

4.8. Feladat. Számítsa ki az alábbi függvények differenciálhányadosait: 

a)  , b)  , c)  , d)  , e)  , 

f)  , g)  , h)  , 

i)  , j)  , 

k)  . (Megoldás: 4.8. [78]) 

2.1. Magasabbrendű deriváltak 

4.9. Feladat. Számítsa ki az alábbi függvények első öt deriváltját: 

a)  , b)  , c)  , d)  . 

(Az eredményeket a Numerikus integrálás fejezet 6.16. [20] és 6.18. [20] Feladataink hibabecslésében fogjuk 

felhasználni.)  (Megoldás: 4.9. [78]) 

4.10. Feladat. Számítsa ki az alábbi racionális törtfüggvények második deriváltjait, a második deriváláskor a 

nevezőt összetett függvényként deriválva. 

Ez alapján egyszerűsítse a kapott végeredményt. 

a)  , b)  . (Megoldás: 4.10. [79]) 

3. Alkalmazások 

3.1. Érintő egyenes egyenlete 

A fejezetet érdemes [SzA] részletesen kiszámolt (és elmagyarázott) feladatával kezdenünk. Az [SzK] 

feladatgyűjteményben további sok részletes feladatmegoldást találunk. 

4.11. Feladat. Írja fel az alábbi függvények adott pontbeli érintőjének egyenletét: 

a)  , 

b)  , 
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c)  . (ld. még a 4.14. [13] Feladatot is). 

(Megoldás: 4.11. [80]) 

4.12. Feladat. Húzzon érintőt az alábbi függvényekhez az adott külső pontból: 

a)  , b)  , c)  , 

d)  , e)  , f)  . 

(Megoldás: 4.12. [81]) 

4.13. Feladat. Keresse meg az alábbi függvények adott meredekségű érintőit: 

a)  függvénynek  meredekségű érintője, 

b)  függvény azon érintője, amely párhuzamos az  egyenessel, 

c)  függvénynek  meredekségű érintője. 

(Megoldás: 4.13. [83]) 

4.14. Feladat. Írja fel az alábbi függvény  pontbeli érintőjének egyenletét, majd annak segítségével számítsa 

ki a függvény helyettesítési értékét közelítőleg néhány,  -hoz közeli helyen: 

 , majd  ,  

(ld. még a 4.11. [12] Feladatot is). (Megoldás: 4.14. [84]) 

3.2. Taylor-polinom 

4.15. Feladat. Az alábbi valós számokat számítsuk ki közelítőleg a megfelelő függvény 5 -ödrendű Taylor-

polinomjával, a függvényt egy megfelelő pont körül "fejtsük sorba". 

Becsüljük meg a közelítés hibáját Lagrange formulájával. 

Számoljuk ki a kifejezést és hasonlítsuk össze a végeredményt a számológép által kiszámított értékkel. 

Hányadrendű közelítés adna nyolc tizedesjegy pontosságot? 

a)  , b)  . (Megoldás: 4.15. [85] 

4.16. Feladat. *) Írjuk fel az alábbi összetett függvények    körüli legalább ötödrendű Taylor-polinomjait 

az alapfüggvények polinomjainak felhasználásával: 

a)  , b)  . (Megoldás: 4.16. [89]) 

3.3. L'Hospital-szabály 

4.17. Feladat. Számítsuk ki az alábbi határértékeket (jobbról és balról) L'Hospital szabályának segítségével: 

a)  , 

f4_14
m4_11
m4_12
m4_13
f4_11
m4_14
m4_15
m4_16


 Differenciálszámítás és alkalmazásai  

 14  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

(a  határértéket a 3.9. [9] Feladatban számoltuk ki), 

b)  . (Megoldás: 4.17. [90]) 

4.18. Feladat. Számítsuk ki a következő határértékeket: 

a)  , b)  , 

c)  , d)  . (Megoldás: 4.18. [90]) 

Az [SzK] feladatgyűjteményben rengeteg további feladat részletes megoldását találjuk. 
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5. fejezet - Függvényvizsgálat 

A monotonitás és konvexitás kérdésekre külön csak egy-két feladatot ismertetünk, hiszen a "Részletes 

függvényvizsgálat" Fejezetben további öt példán gyakorolhatjuk ezeket a módszereket, valamint az [SzK] 

feladatgyűjteményben további (részletesen megoldott) példákat találhatunk ezekre a módszerekre. 

1. Monotonitás, szélsőértékek 

5.1. Feladat. Mely intervallumokon monoton az  függvény? 

(Lásd még az 1.13. [5] Feladatot.)   (Megoldás: 5.1. [92]) 

5.2. Feladat. Négy db, 2 méteres rúdból, mint oldalélekből, négyzet alapterületű gúla alakú sátrat építünk. 

Mikor (mekkora alapél esetén) lesz a sátor térfogata maximális? (Megoldás: 5.2. [93]) 

5.3. Feladat. Két 5 méter magas lámpavas egymástól 10 méterre áll, a lámpák  500  és  1000  wattosak. Hol 

álljunk a két lámpa között ( 1,7 m magas matematikus), ha a legtöbb fényt szeretnénk kapni (olvasáshoz)? A 

lámpa fénye a távolsággal négyzetesen csökken, vagyis  wattos lámpától  méterre (légvonalban) állva  

fényt kapunk, ahol  egy állandó.) (Megoldás: 5.3. [94]) 

2. Konvexitás 

5.4. Feladat. A svájci frank - magyar forint koefficienst (együttható, lat.) egy adott  időpont (kis) 

környezetében az alábbi összefüggés írja le: 

. Az  időpontban (és annak egy kis környezetében) az együttható éppen nőtt 

vagy csökkent, valamint a változás (növekedés vagy csökkenés) mértéke milyen tendenciájú volt (növekedett 

vagy csökkent)? (Megoldás: 5.4. [96]) 

5.5. Feladat. Egy adott termék pillanatnyi árát egy adott  időpont (kis) környezetében az alábbi összefüggés 

írja le: 

. 

Az  időpontban (és annak egy kis környezetében) az infláció (árváltozás!) pozitív vagy negatív előjelű 

volt, valamint az infláció abban az  időpontban éppen nőtt vagy csökkent? (Megoldás: 5.5. [97]) 

3. Részletes függvényvizsgálat 

Az alábbi feladatokban részletesen vizsgálja meg a megadott függvényeket majd vázolja grafikonjaikat. A 

részletes függvényvizsgálat szempontjait (és módszereit) megtaláljuk például [SzA] -ban. (Ne feledje a kérdéses 

deriváltak előjeleit számításokkal vagy számológéppel ellenőrizni!) 

5.6. Feladat.  (Megoldás: 5.6. [97]) 

5.7. Feladat.  (Megoldás: 5.7. [99]) 

5.8. Feladat.  (Megoldás: 5.8. [101]) 

5.9. Feladat.  (Megoldás: 5.9. [104]) 

5.10. Feladat.  (Megoldás: 5.10. [106]) 

Nagyon sok különböző függvény részletes vizsgálatát találjuk meg az [SzK] feladatgyűjteményben. 
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Az alábbi függvények részletes elemzését csak javasoljuk gyakorlásképpen, de nem közöljük a jelen 

feladatgyűjteményben: 

5.11. Feladat. a)  , b)  , c)  , d)  , 

e)  , f)  , g)  , h)  . 
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6. fejezet - Integrálszámítás és 
alkalmazásai 

1. Határozatlan integrál 

6.1. Feladat. Számítsuk ki az alábbi elemi integrálokat, esetleg az integrandus előzetes átalakítása után! 

a)  , b)  , c)  , d)  , e)  , f) 

 , g)  . 

(Megoldás: 6.1. [110]) 

6.2. Feladat. Számítsuk ki az alábbi racionális törtfüggvények primitív függvényeit! 

a)  , b)  , c)  , 

d)  , e)  . (Megoldás: 6.2. [111]) 

A racionális törtfüggvények parciális törtekre bontási általános módszerét többek között [www5] és [SzK] -

ban találhatjuk meg. [SzK] -ban nagyon sok megoldott feladatot találunk részletes útmutatással és 

magyarázattal. 

6.3. Feladat. Számítsa ki az adott pontban eltűnő primitív függvényeket: 

a)  , b)  , c)  . 

(Megoldás: 6.3. [112]) 

[SzK] -ban további sok részletesen megoldott feladatot találunk a különböző integrálási feladatokra. 

2. Integrálási módszerek 

2.1. Parciális integrálás 

6.4. Feladat. A következő integrálokat a parciális integrálás módszerével számíthatjuk ki: 

a)  , b)  , c)  , 

d)  , e)  , f)  , 

g)  , h)  , i)  . 

(Megoldás: 6.4. [113]) 

2.2. I. típusú helyettesítés 
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6.5. Feladat. Használja az I. típusú helyettesítés speciális eseteit: 

a)  , b)  , c)  , 

d)  , e)  , f)  , g)  , h) 

 , i) . 

(Megoldás: 6.5. [113]) 

6.6. Feladat. Használja az I. típusú helyettesítés általános alakját: 

a)  , b)  , c)  , 

d)  , e)  . (Megoldás: 6.6. [114]) 

2.3. II. típusú helyettesítés 

6.7. Feladat. Számítsuk ki az alábbi primitív függvényeket (II. típusú) helyettesítéssel: 

a)  , b)  , c)  , 

d)  , e)  , f)  . 

 (A megoldás végén ne feledjük a végeredményt visszaírni  változóra!) 

 (Megoldás: 6.7. [115]) 

[SzK] -ban sok további, részletesen megoldott feladatot találunk mindegyik integrálási módszer gyakorlására. 

3. Határozott integrál 

6.8. Feladat. Számítsuk ki az  határozott integrált a definíció alapján (integrálközelítő összegek 

segítségével)! (Megoldás: 6.8. [116]) 

6.9. Feladat. Számítsuk ki az alábbi függvénygörbék és az  tengely közötti geometriai területeket (határozott 

integrálokat) a Newton-Leibniz szabály segítségével! (Ügyeljünk a függvény előjelére!): 

a)  , b)  , 

c)  , d)  . 

(Megoldás: 6.9. [117]) 

6.10. Feladat. Keressük meg az alábbi függvények integrálfüggvényét a megadott intervallumon: 
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a)  , 

b)  

c)  . (Megoldás: 6.10. [117]) 

6.11. Feladat. Számítsa ki az alábbi függvénygörbék és a két koordinátatengely közötti területet: 

a)  , b)  . (Megoldás: 6.11. [120]) 

6.12. Feladat. Számítsa ki az alábbi  és  függvénygörbék közötti területet: 

a)  és  , 

b)  és  . 

(Megoldás: 6.12. [122]) 

[SzK] -ban nagyon sok további, részletesen megoldott feladatot találunk a határozott integrál különféle 

alkalmazásaira. 

4. Improprius integrál 

6.13. Feladat.  Számítsuk ki az alábbi, végtelen intervallumokra vonatkozó improprius integrálokat: 

a)  , b)  , c)  , d)  . 

(Megoldás: 6.13. [124]) 

6.14. Feladat. Számítsuk ki az alábbi, véges intervallumokra vonatkozó improprius integrálokat (vizsgáljuk meg 

előtte az integrandus értelmezési tartományát!): 

a)  , b)  , c)  , d)  . (Megoldás: 6.14. [125]) 

[SzK] -ban még sok, részletesen megoldott improprius integrálási feladatot találunk. 

5. Numerikus integrálás 

6.15. Feladat. Számítsuk ki közelítőleg az alábbi integrálokat trapézformulával , az intervallumot  részre 

osztva! 

a)  , b)  . (Megoldás: 6.15. [127]) 

Megjegyzés: Liouville tétele szerint (ld.[SzA]) a feni integrálok pontosan nem számíthatók ki, a 

valószínűségszámításban fontos  függvény táblázata b) alapján készül. 
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c) Számítsuk ki  értékét közelítőleg az  összefüggés alapján! (Megoldás: 6.15. [127]) 

Megjegyzés: vagyis  értékeit alapműveletekkel is kiszámíthatjuk tetszőleges pontossággal. 

6.16. Feladat. Az előző (6.15 [19]) feladatban szereplő közelítéseknek becsüljük meg a hibáját! (Megoldás: 

6.16. [127]) 

6.17. Feladat. Számítsuk ki közelítőleg az előző (6.15 [19]) feladatban szereplő integrálokat Simpson 

formulával, az intervallumot  részre osztva. Ahol lehet, becsüljük meg a közelítés hibáját is! (Megoldás: 

6.17. [128]) 

6.18. Feladat. Az előző (6.17 [20]) feladatban szereplő közelítéseknek becsüljük meg a hibáját! (Megoldás: 

6.18. [128]) 

6.19. Feladat. Számítsa ki közelítőleg az alábbi mennyiségeket, az intervallumot  részre felosztva, és 

becsülje meg a hibát. 

a)  ívhossza  intervallumon:  , 

b)  ívhossza  intervallumon:  , 

c)  , d)  . 

Megjegyzés: Liouville tétele szerint (ld.[SzA]) a fenti integrálok pontosan nem számíthatók ki. (Megoldás: 6.19. 

[129]) 

6.20. Feladat. Számítsa ki, hogy ha az előző (6.19 [20]) feladatban szereplő integrálokat  hibával 

szeretnénk kiszámítani, akkor mekkorának kellene választanunk  értékét. (Megoldás: 6.20. [131]) 

Az elméleti képleteket megtaláljuk például a [SzA] könyvben, vagy a Megoldások elején. 
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M.0. fejezet - Alapfogalmak 

1. Valós számhalmazok 

0.1. Megoldás.  , 

 , 

 , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 0.1. [3]) 

A következő feladatban hasznosak lesznek az alábbi jelölések: 

Jelölések: Legyen  tetszőleges halmaz. Ekkor 

 (=interior, lat.) jelölje  belső pontjainak halmazát, 

 (=exterior, lat.) jelöli  külső pontjainak halmazát, 

 vagy  (=margin, lat.) pedig  határpontjainak halmazát. 

0.2. Megoldás. (i) 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 0.2. [3]) 

(ii) : 

belső pontja  -nak,  sugarú környezete  -ban van:  , 

határpontja  -nek, tehát semmilyen kétoldali környezete sincs  -ben, 

sőt  miatt még féloldali környezete sincs  -ben, 

külső pontja  -nek, tehát semmilyen örnyezete sincs  -ben, 

>külső pontja  -nek, tehát semmilyen környezete sincs  -ben, 
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: 

belső pontja  -nak,  sugarú környezete  -ban van:  , 

belső pontja  -nek,  sugarú környezete  -ben van:  , 

külső pontja  -nek, tehát semmilyen környezete sincs  -ben, 

külső pontja  -nek, tehát semmilyen környezete sincs  -ben, 

: 

belső pontja  -nak,  sugarú környezete  -ban van:  , 

belső pontja  -nek,  sugarú környezete  -ben van:  , 

határpontja  -nek, tehát semmilyen kétoldali környezete sincs  -ben, 

azonban  miatt jobboldali környezete van  -ben:  , 

külső pontja  -nek, tehát semmilyen környezete sincs  -ben. 

(Vissza a feladathoz: 0.2. [3]) 

2. Függvénytani alapok 

0.3. Megoldás. a)  esetén  .  miatt alulról korlátos, 

 miatt felülről nem korlátos.  , hiszen  folytonos. (Vissza a feladathoz: 0.3. 

[3]) 

b)  esetén  .  miatt alulról korlátos, és mivel  nevezője 

 , ezért  vagyis  felülről is korlátos.  , hiszen  folytonos. (Vissza a feladathoz: 

0.3. [3]) 

c)  esetén  .  miatt alulról nem korlátos, a 

felső korlát és  értékkészlete elemi eszközökkel nehezen állapítható meg pontosan. (A  függvényt az 5.1. 

[92] Megoldásban vizsgáljuk meg részletesen.) (Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

d)  esetén  .  miatt felülről nem 

korlátos,  miatt alulról nem korlátos. 

Az ismert  átalakításból jól látszik, hogy 

 . (Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

e)  esetén  . 

Az  függvény korlátos:  mert a külső függvény ( ) korlátos. A belső függvény 

 vizsgálatával belátható (HF), hogy  . (Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 
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f)  esetén  .  miatt felülről nem 

korlátos,  miatt alulról sem korlátos. A most kiszámított határértékek miatt, és mert  

mindenütt folytonos, ezért  . (Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

g)  esetén  .  miatt felülről nem korlátos. 

A 

 

átalakításból látszik, hogy  , vagyis a  függvény alulról korlátos, és  . (Vissza 

a feladathoz: 0.3. [3]) 

h)  esetén  .  miatt felülről nem 

korlátos,  miatt alulról sem korlátos.  értékkészlete elemi eszközökkel nehezen állapítható 

meg pontosan. 

(A  függvényt az 5.8. [101] Megoldásban vizsgáljuk meg részletesen.) (Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

i)  esetén  . Nyilván  , tehát  

alulról korlátos. Másrészt a kitevő ( ) negatív vagy 0 , ezért  , vagyis  felülről is 

korlátos. Mivel a kitevő (folytonosan) minden negatív számot felvesz (értékkészletében), ezért 

az  exponenciális függvény ismeretében kijelenthetjük, hogy  . (Az  függvényt az 5.9. 

[104] Megoldásban vizsgáljuk meg részletesen.) (Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

j)  esetén 

 . 

Például  miatt felülről nem korlátos,  miatt alulról sem 

korlátos.  esetén a nevező  tehát  , míg  esetén a 

nevező  tehát  . Kicsit alaposabb vizsgálattal (elemi úton) meggondolható, hogy 

 . 

M.0.1. ábra - 
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(Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

k)  esetén  . Nyilván  tehát  alulról korlátos. Továbbá 

 miatt  , tehát felülről is korlátos. A belső- és külső függvények folytonossága miatt 

 . (Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

l)  esetén  .  miatt felülről nem korlátos, 

 miatt alulról sem korlátos. A most kiszámított határértékek miatt, és mert  mindenütt 

folytonos, ezért  . (Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

m)  esetén  a következőképpen számítható ki: egyrészt  , másrészt  

miatt  , vagyis  . 

A külső függvény ( ) korlátos, ezért az  összetett függvény is korlátos:  , sőt  

miatt  nyilván nincs  -ben:  . Kicsit hosszabb (elemi) gondolatmenettel 

belátható, hogy más hiányzó elem nincs  -ben:  . 

M.0.2. ábra - 
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(Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

n)  esetén  . A külső függvény ( ) korlátos, ezért az  

összetett függvény is korlátos:  . Mivel a belső függvény ( ) szürjektív (vagyis  

, vagyis minden valós értéket felvesz), ezért  . 

(Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

o)  esetén  . A külső függvény ( ) korlátos, 

ezért az  összetett függvény is korlátos:  . A belső függvény értékkészlete 

 , ezért az  függvény értékkészletét megkapjuk, ha a külső függvény ( ) értékeit 

tekintjük a  intervallumon. Ez pedig kiadja (kétszeresen is) a  intervallumot, tehát 

 . 

(Az  függvényt az 5.10. [106] Megoldásban vizsgáljuk meg részletesen.) 

(Vissza a feladathoz: 0.3. [3]) 

0.4. Megoldás. a) Az  függvény értelmezési tartománya  nem szimmetrikus az 

origóra, tehát az  függvény se nem páros se nem páratlan. 

b) A  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Továbbá 

 , tehát a  függvény páros. 

(Vissza a feladathoz: 0.4. [3]) 

c) A  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Továbbá 

 , tehát a  függvény páros. 

d) A  függvény értelmezési tartománya  nem szimmetrikus az origóra, tehát 

a  függvény se nem páros, se nem páratlan. 

(Vissza a feladathoz: 0.4. [3]) 
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e) Az  függvény értelmezési tartománya  nem szimmetrikus az origóra, 

tehát a  függvény se nem páros, se nem páratlan. 

f) Az  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Azonban 

 

ami nem hasonlít sem  -re, sem  -re. Valóban, például 

 és 

 , 

tehát az  függvény se nem páros, se nem páratlan. 

(Vissza a feladathoz: 0.4. [3]) 

g) A  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Azonban például 

 

és  , 

tehát a  függvény se nem páros, se nem páratlan. 

Megjegyzés: A  átalakításból látható, hogy a függvény 

grafikonja parabola, melynek (egyetlen) csúcspontja  nem illeszkedik az  tengelyre, tehát az  

tengelyre tükrözve nem lesz önmaga tükörképe. Ez is mutatja azt, hogy a  függvény se nem páros, se nem 

páratlan. 

h) A  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Továbbá 

 , tehát a  függvény páratlan. 

(Vissza a feladathoz: 0.4. [3]) 

i) Az  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Továbbá 

 , tehát az  függvény páros. 

j) A  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Továbbá 

 , tehát a  függvény páros. 

(Vissza a feladathoz: 0.4. [3]) 

k) A  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Továbbá 

 , tehát a  függvény páros. 

l) Az  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Továbbá 
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 ami nem hasonlít sem  -re, sem  -re. Valóban, 

például 

 és 

 , tehát az  függvény se nem páros, se 

nem páratlan. 

Megjegyzés: Az  függvény zérushelyeit könnyű kiszámítani: 

 . 

Mivel pedig a zérushelyek halmaza  nem szimmetrikus az origóra, ezért az  függvény se nem páros, 

se nem páratlan. 

(Vissza a feladathoz: 0.4. [3]) 

m) Az  jelöléssel  a következő:  és  ahonnan  , 

vagy másképpen:  , 

tehát  szimmetrikus az origóra. Továbbá 

 

hiszen az  függvény se nem >páros, se nem >páratlan. Valóban, például 

 , 

 , tehát az  függvény se nem páros, se nem páratlan. 

n) Az  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Továbbá 

 , tehát az  függvény páratlan. 

(Vissza a feladathoz: 0.4. [3]) 

o) Az  jelöléssel  szimmetrikus az origóra. Továbbá 

 , 

tehát az  függvény páratlan. 

(Az  függvény vizsgálatát és grafikonját az 5.8. [15] Feladatban találjuk meg.) 

(Vissza a feladathoz: 0.4. [3]) 

0.5. Megoldás. a) Az  függvény periodikus a  (legkisebb) periódussal, hiszen 

 . 

b) A  függvény periodikus a  (legkisebb) periódussal, hiszen 

 . 

f0_4
f0_4
f5_8
f0_4


 Alapfogalmak  

 30  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Megjegyzés: Általában, ha az  függvény periódusa  , akkor a 

 függvény periódusa  (ha  ) . 

(Vissza a feladathoz: 0.5. [3]) 

c) A  függvény biztosan nem periodikus, mert csak az  helyen nincs értelmezve, 

márpedig periodikus függvényeknél a "kikötések" is (ugyanazzal a  periódussal) periodikusak! (Vissza a 

feladathoz: 0.5. [3]) 

d) A  függvény értelmezési tartományát a 0.4. [27] Megoldás m) pontjában számítottuk ki: 

 . Mivel ez a halmaz nem periodikus (semmilyen  periódussal), ezért 

a  függvény sem lehet periodikus. (Vissza a feladathoz: 0.5. [3]) 

e) Az  függvénynek van határértéke mind  mind  -ben (bár egyik 

elég):  ,  , márpedig periodikus függvénynek sem  sem  -ben nincs 

határértéke. ("Ráadásul" a fenti két határérték különböző ...). (Vissza a feladathoz: 0.5. [3]) 

f) Az  függvény értelmezési tartománya  nem periodikus 

(hiszen véges halmaz), így az  függvény sem lehet periodikus. (Az  függvényt az 5.8. [15] Feladatban 

vizsgáljuk meg részletesen.) (Vissza a feladathoz: 0.5. [3]) 
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M.1. fejezet - Függvények felépítése 

1. Alapfüggvények 

1.1. Megoldás.  , zérushelyei  és  . Mivel a függvény mindenhol folytonos, 

ezért előjelet csak zérushelyeinél válthat, a zérushelyek közötti előjele állandó. 
 

       

 

 

 

 

 

         

 

  

Mivel  előjelei a  ,  és  intervallumokban állandó, ezért egy-egy pontban 

számológéppel kiszámoltuk  értékét, amiknek csak az előjele fontos számunkra. Például 

 , 

 , 

 , 

tehát a függvény csak az  pontban vált előjelet! (Vissza a feladathoz: 1.1. [4]) 

1.2. Megoldás.  , zérushelyei  és  . Mivel a függvény mindenhol folytonos, ezért 

előjelet csak zérushelyeinél válthat, a zérushelyek közötti előjele állandó. Az előző 1.1. [31] Megoldás 

mintájára: 
 

       

 

 

 

 

 

         

 

  

Megjegyzés: A feladatot megoldhatjuk úgy is, hogy:  egy másodfokú kifejezés melynek főegyütthatója pozitív, 

tehát  grafikonja egy (konvex) parabola, melynek csúcspontja a minimuma. (Vissza a feladathoz: 1.2. [4]) 

1.3. Megoldás. Az  egyenletrendszernek csak egyetlen megoldása van:  , vagyis az 

egyenesnek a függvénygörbével pontosan egy metszéspontja van. Az  egyenes mégsem érinti az 

 parabolát, mert ez egy függőleges egyenes, párhuzamos a parabola tengelyével, és így 

(szemmel láthatóan) az egyenes nem érinti, hanem metszi a parabolát. (Vissza a feladathoz: 1.3. [4]) 

1.4. Megoldás.  .(Vissza a feladathoz: 1.4. [4]) 

1.5. Megoldás. Nevező miatt:  vagyis  . 

 miatt:  vagyis, az  miatt  , de számláló  miatt nincs újabb kikötés. Tehát 
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 . 

(Vissza a feladathoz: 1.5. [4]) 

1.6. Megoldás. 

M.1.1. ábra - 

 

 

(Vissza a feladathoz: 1.6. [4]) 

1.7. Megoldás. 

 . 

(Vissza a feladathoz: 1.7. [4]) 

1.8. Megoldás.  Jelölje  az  szöget:  , azaz  . A feladat 

ekkor  értékét kérdezi, ami egyszerűen: 

 , 

az előjel  helyett azért biztosan  , mert  . (Vissza a feladathoz: 1.8. [4]) 

1.9. Megoldás. Alkalmazzuk az 
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(M.1.

1) 

azonosságot:  ,  , 

 , így 

 .(Vissza a feladathoz: 1.9. [4]) 

1.10. Megoldás.  esetén  , a  egyenlet gyökei 

 . Tehát  végtelen sok gyöke 

a  egyenletnek az  intervallumban! (Vissza a feladathoz: 1.10. [4]) 

2. Inverz függvények 

A soron következő 1.11. [33] Megoldás a részletes levezetéstől és a rengeteg magyarázattól, megjegyzéstől lett 

ilyen hosszú, nem kell megijedni tőle ! 

1.11. Megoldás. Tanácsoljuk, hogy az  és  változókat csak a megoldás legeslegvégén cseréljük fel, az 

esetleges hibák elkerülése végett! 

 és inverzének vizsgálata: 

(i)  meghatározása:  és  , azaz  , vagyis 

 . 

(ii) Invertálható-e az  függvény: az  egyenlőségből következik-e  ? 

1)  

2)  

3)  

4)  

5)  

tehát igen,  invertálható! 
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(iii)  képletének meghatározása: az  egyenletet kell megoldanunk  -re,  -t paraméterként 

tekintenünk. 

6)  

7)  

8)  

9)  

10)  , 

tehát 

 

. 

(iv)  meghatározása: ha csak a  10) sorban kapott 

 képlet értelmezési tartományát tekintjük, akkor a "kikötés" mindössze csak  . 

Azonban a (vii) ábrán (46. oldal) is láthatjuk, hogy az  függvény  grafikonjának inverze 

(tükörképe az  egyenesre) csak egy része a fenti   képlet grafikonjának! (Ez 

még nem függvény, mert éppen most határozzuk meg értelmezési tartományát.) Tehát alaposabban meg kell 

vizsgálnunk  -et, vagyis a fenti 6) - 10) lépéseket! (A jelenséget a (viii) pontban magyarázzuk meg 

bővebben.) 

A 6) - 10) lépések mindegyike megfordítható, ekvivalens (=azonos értékű, lat.), kivéve a 8) lépést: 

 

(mindig pozitív lesz), tehát négyzetreemeléskor a vizsgált mennyiség (most éppen ) előjelét fel kell 

jegyeznünk! 

A  kifejezés előjele pedig azért pozitív, mert egy  -kel egyenlő, bármilyen  értéke (végeredménye) 

pedig mindig pozitív! 

Így a 8) lépés ELŐTT feltétlenül ki kell kötnünk: 

 

ahonnan (HF) kapjuk:  vagy  , vagyis 
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(M.1.

2) 

(A 6) - 10) lépéseknek a kikötésekre gyakorolt hatását jobb lett volna már frissiben, a (iii) pontban 

megvizsgálnunk!) 

(v) A  függvény vizsgálata a fentiekhez hasonlóan történik, az eredemények: 

 , 

 invertálható és inverze:  

IGEN: jól számoltunk: a képletek szerint 
 

 
(M.1.

3) 

(csak ), mert a 

6b)  

egyenlet a négyzetreemelés (8b) lépés) után szintén 

9)  

alakú lesz, hiszen, mint említettük: négyzetreemeléskor a vizsgált mennyiség előjele eltűnik, mindig pozitív lesz. 

AZONBAN 
 

 
(M.1.

4) 

mert a 8b) lépés: 

8)  

kikötése  , ahonnan  . 

A (vii) ábrán is láthatjuk, hogy a  függvény grafikonjának inverze éppen a  képletnek 

azon középső része, amit feleslegesnek találtunk  inverzének keresése során! 

(vi) Tehát eddigi számításaink alapján  , 

 , 

 . 

Mint a bevezetőben említettük: a számítások legvégén (most) cseréljük fel az  és  változókat, hogy az új 

függvényeket a szokásos formában lássuk: 

 , 
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 , 

 . 

(vii) 

M.1.2. ábra - 

 

 

(viii) Összefoglalva:  és  képlete annyira hasonlítanak egymásra (a  tagban), hogy az inverz 

függvény kiszámításakor, a négyzetreemelés miatt (a 8) lépés után)  és  képlete ugyanaz lett, DE 

az értelmezési tartományok különbözőek - ezért kell a négyzetreemelés előtt előjelet vizsgálnunk! 

Másképpen fogalmazva: a  függvény ugyan nem invertálható, de az  és  

halmazokra (ld. (1.2) és (1.4)) vett  és  leszűkítései igen, és a  és  függvények inverzei között nem 

könnyű észrevenni a hasonlóságot: 

 és  . 
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Az 1.11. Megoldás. vége. (Vissza a feladathoz: 1.11. [4]) 

1.12. Megoldás. a) Az  átalakítás után látjuk, hogy az  függvény 

grafikonja parabola, tehát nem invertálható a  halmazon, mert például  , 

 választással  . 

Azonban azt is tudjuk, hogy az  függvény szigorúan monoton (csökkenő) például a  intervallumon1 

(vagyis ha  ), tehát az  leszűkített függvénynek van inverze. 

Tehát  ,  invertálható,  pedig a következő: 

az  vagyis  egyenlet megoldása  , azonban az 

 kikötés és a  tulajdonság miatt csak   lehet   képlete. Tehát 

 . 

Első ránézésre  . Ez azonban végleges is, hiszen a fenti levezetés 

("gyökképlet") minden  számra működik. 

Megcserélve az  és  változókat kapjuk: 

 és  . 

M.1.3. ábra - 

                                                           
1 Az  függvény szigorúan monoton növő a  intervallumon (vagyis ha  ), tehát az  függvény a  
intervallumra leszűkítve szintén invertálható, de ez az eset könnyebb, ezért HF. 

f1_11
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Megjegyzés: Az  leszűkített függvény invertálhatóságát az 

 következtetés alapján nem olyan egyszerű eldönteni: meg kell vizsgálnunk, 

hogy az  egyenleteknek minden  -ra csak egyetlen  gyöke van. (Vissza a feladathoz: 

1.12. [4]) 

b) A  jelöléssel  , ahonnan  , vagyis 

 . 

Invertálható-e a  függvény ? 

0)  

1)  

2)  

f1_12


 Függvények felépítése  

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3)  

4)  tehát  invertálható. 

 inverze: 

5)  , DE előtte az előjel:  

6)  

7)  lehet mert  

8)  , 

Tehát  , másképpen  . 

Megcserélve az   és  változókat kapjuk: 

 , vagyis  . 

M.1.4. ábra - 
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Házi feladat: Oldjuk meg a feladatot az  függvényre is! 

(Vissza a feladathoz: 1.12. [4]) 

c) A  jelöléssel:  könnyen belátható. 

Invertálható-e a  függvény ? 

0)  

1)  

2)  

3)  

4)  , tehát  invertálható. 

 inverze: 

5)  

6)  

7)  

DE előtte  , azaz  , 

8)  

DE négyzetreemelés előtti feltétel:  , ahonnan  , 

9)  

Tehát  , vagy másképpen 

 . 

Megcserélve az  és  változókat kapjuk: 

f1_12
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 , vagyis  . 

M.1.5. ábra - 

 

 

(Vissza a feladathoz: 1.12. [4]) 

d) A  jelöléssel  . 

Invertálható-e a  függvény ? 

0)  

1)  

hiszen  szigorúan monoton növekedő és  , 

(emlékeztetőül: 
 

 
(M.1.

5) 

f1_12
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2)  

3)  , tehát  invertálható. 

 inverze: 

4)  

DE előtte feltétel:  az (1.5) összefüggés miatt 

(másképpen:  ), 

5)  

6)  

DE előtte  ahonnan  , 

7)  . 

Tehát  . 

Megcserélve az  és  változókat kapjuk: 

 . 

M.1.6. ábra - 
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Megjegyzés: a  függvény  esetén  és  között vesz fel értékeket és szigorúan 

monoton csökkenő,  esetén pedig  és  közötti értékeket vesz fel és szigorúan monoton csökkenő, emiatt 

invertálható. (Vissza a feladathoz: 1.12. [4]) 

1.13. Megoldás.  A  függvény páros, tehát biztosan nincsen inverze az egész  

számegyenesen. (Azonban, ha például pozitív  értékekre kiszámítottuk inverzét:  -et, akkor nyilván 

negatív  esetén  a képlet.) 

Az 5.1. [92] Megoldás eredménye (ld. a táblázat) szerint a  függvény: szigorúan monoton növő az 

 intervallumban, ekkor értékkészlete  , szigorúan mon. csökkenő az 

 intervallumban, ekkor értékkészlete  , a pozitív  helyeken ennek "tükörképe" van: a 

grafikont kell az  tengelyre tükröznünk ... 

Ennek megfelelően a  függvényt négy intervallumra lehet leszűkíteni úgy, hogy invertálható függvényt kapjunk: 

 ,  ,  és  . 

Az  azaz  egyenlet megoldása (  helyettesítéssel): 

 . 

Tehát 

f1_12
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 esetén  , 

 esetén  , 

 esetén a fenti eredmények  -szerese, vagyis 

 esetén  , 

 esetén  . 

Megcserélve az  és  változókat kapjuk: 

 , 

 , 

 , 

 . 

M.1.7. ábra - 
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 , 

 ,  , 

 ,  . 

(Vissza a feladathoz: 1.13. [5]) 

3. Összetett függvények 

1.14. Megoldás. A külső függvényt érdemes más változóra átírnunk: 

 , hiszen  helyére kell  -et írnunk: 

 . 

Továbbá 
 

 (M.1.

6) 

tehát egyrészt  azaz  , 

f1_13
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másrészt  azaz  , aminek megoldása:  . 

A kapott két egyenlőtlenség metszete:  . 

Tehát  . (Vissza a feladathoz: 1.14. [5]) 

Megjegyzés: Nagyon sok esetben az (1.6) összefüggés az üres halmazt adja  értékének, ez esetben 

természetesen az  függvény nem létezik, így  képletét már nem is kell (felesleges) kiszámítanunk. 

Ezért általában érdemes lenne  kiszámolásával kezdenünk, nehogy a képletet feleslegesen 

számítsuk ki. De a képletet könnyű felírni, ez a kis "sikerélmény" pedig jól jön a diákoknak a dolgozat elején ... 

1.15. Megoldás. Nyilván  a külső függvény, a belső függvény pedig  vagyis 

 .  -re érdemes inkább az  jelölést alkalmazni, ekkor 

 könnyen számolható a  helyettesítéssel: 

 

továbbá az (1.6) összefüggés alapján: egyrészt  , 

másrészt  , 

harmadrészt 

 . 

Tehát  . 

(Vissza a feladathoz: 1.15. [5]) 

1.16. Megoldás. 

 

továbbá az (1.6) összefüggés alapján: egyrészt  , 

másrészt  azaz  és  , 

azaz  , 

harmadrészt 

 , azaz  és  , azaz 

 , 

tehát  . 

(Vissza a feladathoz: 1.16. [5]) 

1.17. Megoldás. Általában emlékeztetünk a matematikai jelölésre: 
 

 (M.1.

f1_14
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7) 

tehát az egyenlőség jel két oldalán levő jelek ugyanazt jelentik, csak más szemszögből, kinek ez érthetőbb, kinek 

az, teljesen mindegy, melyiket használjuk. Továbbá érdemes a   és   jelölésekhez hasonlókat (név, 

utána zárójelen belül a bemenő változó, vagy a belső függvény) alkalmaznunk a többi függvényre is:  helyett 

 ,  helyett  , stb. - így jobban látjuk az összetett függvények szerkezetét: a belső- és  külső 

függvényeket. 

Az értelmezési tartományokat ("kikötés") illetően ne feledjük, hogy szükséges a 
 

 (M.1.

8) 

feltétel! Ezt a feltételt csak akkor hagyhatjuk figyelmen kívül, ha  ("nincs kikötés" a külső 

függvényre), ekkor természetesen  . 

a)  , tehát a belső függvény  , a külső 

függvény  , vagy szokásos jelöléssel  . 

b)  , tehát a belső függvény  , a külső függvény  

, és az (1.8) feltétel miatt  , ahonnan  . 

c)  , tehát a belső függvény  , a külső 

függvény  . 

d)  , 

tehát a belső függvény  , a külső függvény  vagy szokásos jelöléssel 

 . 

Az (1.8) feltétel miatt  , ami minden  valós számra teljesül. Ez azt jelenti, 

hogy  . 

e)  , tehát a belső függvény  és a külső függvény 

 vagy régiesen  . 

f)  , tehát a belső függvény  , a külső 

függvény  . 

g)  , tehát a belső függvény  , a külső függvény  

vagy szokásos jelöléssel  . Az (1.8) feltétel miatt  

ahonnan  vagyis 

 . 

h)  , tehát a belső függvény  , a külső 

függvény  vagy szokásos jelöléssel  . Az (1.8) feltétel miatt 

 , ez utóbbi egyenlőtlenség megoldása 
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(M.1.

9) 

i)  , tehát a belső függvény  és a külső függvény  vagy szokásos 

jelöléssel  . Az (1.8) feltétel miatt  , ez utóbbi 

egyenlőtlenség megoldása  megegyezik (1.9) -el, azzal a különbséggel, hogy  is lehet. 

j)  , tehát a belső függvény  vagy szokásosan  , a 

külső függvény  , vagy modern jelöléssel  . Természetesen  

. 

k)  , tehát a belső függvény  , 

a külső függvény  , és így  . 

l*)  , 

tehát ez egy háromszorosan összetett függvény:  vagyis 

 

ahol a legbelső függvény  , a középső függvény 

 és a külső függvény  , vagy modern jelöléssel  . 

A  függvény értelmezési tartományára tett kikötés miatt 

 , vagyis  .  ("nincs kikötés") miatt további kikötés nincs 

 -re, vagyis 

 

A következő három feladattal kapcsolatban általában emlékeztetünk arra, hogy a törtvonal zárójelet pótol, és a 

belső függvényt a zárójelen belül találjuk. 

m)  , tehát a belső függvény  , a külső függvény 

 . A külső függvény értelmezési tartományára tett kikötés miatt  

vagyis  . Tehát  . 

n)  , tehát a belső függvény  és a külső 

függvény  .  miatt  ahonnan  . 

Az  -re eddig tett kikötéseket összesítve kapjuk: 

 és  , vagy rövidebben:  . 
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Ez  . 

o)  , tehát a belső függvény  , a külső függvény 

 .  miatt  ahonnan  , ez 

 . 

(Vissza a feladathoz: 1.17. [5]) 

f1_17
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M.2. fejezet - Sorozatok 

2.1. Megoldás. a) Mivel  ezért az  sorozat szigorúan monoton 

csökkenő, hiszen mértani sorozat  hányadossal. (Vissza a feladathoz: 2.1. [6]) 

b) Az  sorozat szig.mon. növő és pozitív, ezért  szig.mon. csökkenő és pozitív, így a  sorozat 

is szigorúan monoton csökkenő. (Vissza a feladathoz: 2.1. [6]) 

c) Mivel  minden  -re, és az  ,  jelölésekkel  ezért  , vagyis a 

 sorozat szigorúan monoton csökkenő. (Vissza a feladathoz: 2.1. [6]) 

2.2. Megoldás. a) Nyilván  , tehát  minden  -re, vagyis az 

 sorozat korlátos:  .(Vissza a feladathoz: 2.2. [6]) 

b) Az a) feladat szerint  . Azonban  (vagyis minden  esetén  

valamely  -tól kezdve), vagyis a  sorozat csak alulról korlátos, felülről nem. (Vissza a feladathoz: 2.2. [6]) 

c) Az a) feladat szerint  . 

Továbbá minden  esetén  vagyis a  sorozat korlátos:  . 

Megjegyzés: a  sorozat határértéke a Rendőrszabály segítségével könnyen kiszámítható: 

 

és  

és  

vagyis  . (Vissza a feladathoz: 2.2. [6]) 

d) Mivel  ezért  , vagyis a  sorozat korlátos. (Vissza a 

feladathoz: 2.2. [6]) 

e) Mivel  ezért  , vagyis az  sorozat korlátos. (Vissza a 

feladathoz: 2.2. [6]) 

2.3. Megoldás. a)  , az  sorozat konvergens, határértéke 

 . 

Útmutatás:  meghatározása: az 
 

 (M.2.

1) 

egyenlőtlenséget kell  -re megoldanunk, ahol  (adott pozitív) paraméter. 
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 , 

 , 

 , 

 ,  elhagyható mert a tört pozitív, 

 

 

tehát  egy (tetszőleges) olyan természetes szám, amely nagyobb  -nál. 

Például  esetén  , vagyis (például)  egy 

jó küszöb. (Vissza a feladathoz: 2.3. [6]) 

b)  , a  sorozat konvergens, határértéke  . 

 meghatározása az (2.1) egyenlőtlenség alapján történik: 

 , 

 , 

 , 

 , 

  

tehát  egy (tetszőleges) olyan természetes szám, amely nagyobb  -nél. 

Például  esetén  , vagyis (például)  egy jó 

küszöb. (Vissza a feladathoz: 2.3. [6]) 

c)  , 

a  sorozat határértéke  , így a  sorozat divergens. 

 meghatározása: a 
 

 (M.2.

2) 

egyenlőtlenséget kell  -re megoldanunk: 
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 , 

 , 

 , 

A  egyenlet gyökei: 

 , tehát  egy (tetszőleges) olyan természetes szám, amely nagyobb ezen két 

szám,  és  közül a nagyobbiknál, vagyis  -nál. 

Például  esetén 

 

, vagyis (például)  egy jó küszöb. (Vissza a feladathoz: 2.3. [6]) 

2.4. Megoldás. Határérték kiszámítása: 

 . 

Küszöbszám keresése az (2.1) egyenlet alapján: 

 , 

 , 

 , 

a tört nevezője minden  esetén negatív, számlálója  vagyis  esetén pozitív, 

tehát 

 , 

 , 

 , 

a fenti másodfokú kifejezés gyökei 

 és  , 

tehát  egy (tetszőleges) olyan természetes szám, amely nagyobb ezen két szám,  és  közül a nagyobbiknál, 

vagyis  egy jó küszöbszám az  hibához. 

Korlátok keresése: a fenti számítások alapján például 
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 egy 

alsó korlátja, és 

 egy 

felső korlátja a sorozatnak. 

A részletszámításokat most mellőzzük: jó pár perc eltelik, amíg az  elemeket zsebszámológéppel 

kiszámoljuk. (Vissza a feladathoz: 2.4. [6]) 

2.5. Megoldás. Útmutatás: "  " típusú sorozatokat általában elegendő szorzattá bontanunk: a nagyobbik 

tényezőt érdemes kiemelnünk. 

a)  . 

(Vissza a feladathoz: 2.5. [6]) 

b)  , felhasználva a nevezetes  határértéket 

(ld.pl.[SzA,2.6.Fejezet]). (Vissza a feladathoz: 2.5. [6]) 

c)  . 

(Vissza a feladathoz: 2.5. [6]) 

2.6. Megoldás. Útmutatás:  típus esetén a nevező nagyságrendjével egyszerűsítünk  (a számlálót és a nevezőt 

ugyanazzal a számmal elosztjuk): 

a)  , 

b)  , 

c)  

(Vissza a feladathoz: 2.6. [6]) 

2.7. Megoldás. Útmutatás:  esetén bővítünk  -kel, alkalmazzuk az  és 

 összefüggéseket, a kapott tört  alakú lesz, amit a 2.6. [53] Megoldás mintájára számolunk tovább. 

Egy figyelmeztetés: ha például a  alakú törtet  -nel akarjuk egyszerűsíteni, akkor a nevezőben a  alatt  -

tel kell osztanunk, hiszen  . 

a)  

egyszerűsítünk  -nel, de a nevezőben a  alatt  -tel kell osztani, hiszen  : 

 . 
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(Vissza a feladathoz: 2.7. [6]) 

b)  

(Vissza a feladathoz: 2.7. [6]) 

c)  

(Vissza a feladathoz: 2.7. [6]) 

2.8. Megoldás. a)  . (Vissza a feladathoz: 2.8. [6]) 

b)  . (Vissza a feladathoz: 2.8. [6]) 

c) páros  esetén  , 

páratlan  esetén  , 

tehát a  sorozat divergens (mert a két részsorozat határértéke különböző). (Vissza a feladathoz: 2.8. [6]) 

d) A gyök alatti mennyiség  , tehát elég nagy  után 

 , 

tehát a Rendőrelv miatt  hiszen  és  . (Vissza a feladathoz: 2.8. [6]) 

e) Mivel  minden  számra, ezért 

 , 

tehát a Rendőrelv miatt  hiszen  

és  . (Vissza a feladathoz: 2.8. [6]) 

f)  . 

(Vissza a feladathoz: 2.8. [6]) 

g) páros  esetén  , 

páratlan  esetén  , 
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tehát a  sorozat divergens (mert a két részsorozat határértéke különböző). (Vissza a feladathoz: 2.8. [6]) 

h) páros  esetén  , 

páratlan  esetén  , 

tehát a  sorozat divergens (mert a két részsorozat határértéke különböző). (Vissza a feladathoz: 2.8. [6]) 

2.9. Megoldás. a)  típusok: a 2.5. [53] és 2.7. [53] Megoldások alapján:  , 

 ,  , 

 , 

 , 

 , 

a  különbség is  típusú de semmilyen határértéke sincs, mert a páros és 

páratlan indexű tagok nem ugyanoda tartanak (HF). 

(Vissza a feladathoz: 2.9. [7]) 

 típusok: megegyeznek az alábbi  típusokkal, mert  és  

esetén  márpedig  és  . 

 típusok: a 2.6. [53] Megoldás alapján 

 ,  , 

 , 

továbbá a  és így a  típusok megegyeznek az alábbi  típusokkal is, mert  és 

 esetén  és természetesen  és  . 

 típusok:  ,  , 

 , 

 ,  -nek nincs határértéke, stb. 

(Vissza a feladathoz: 2.9. [7]) 

 típusok:  ,  , 
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 ,  , 

 , 

 -nek nincs határértéke (ld. a páros és páratlan indexű tagok részsorozatait). 

Lásd még a 2.12. (i) Megjegyzést is a fejezet végén! 

(Vissza a feladathoz: 2.9. [7]) 

 típusok:  ,  ,  , 

az  sorozatnak nincs határértéke, mert 

 páros esetén  , 

 páratlan esetén  , 

tehát valóban  , továbbá 

 páros esetén  , 

 páratlan esetén  , vagyis a sorozatnak valóban nincs határértéke, 

mert a páros és páratlan indexű tagok részsorozatainak határértékei különbözőek. 

(Lásd még a 2.12. (i) Megjegyzést is a fejezet végén!) 

 típusok:  alakú sorozatok,  ,  . 

Amennyiben mind az alap mind a kitevő nemnegatív (vagyis  és  ), akkor az ilyen  

típusú sorozatok egyben  (előző) típusúak is, hiszen  ahol  . Megfordítva: 

 és  esetén az  sorozat  típusú, de ugyanakkor  és  miatt 

 típusú is. 

Ha a kitevő mindig negatív (  ), de az alap mindig pozitív (  ), akkor nyilvánvalóan  alakú 

sorozattal van dolgunk, amelyek nevezőit az előző pontban ismertük meg. 

Lehet a kitevő (  ) negatív és pozitív is, de ebben az esetben a sorozat csak akkor értelmezhető (biztosan) 

mindig, ha az alap mindig pozitív (  ). Ekkor még érdekesebb példákat találhatunk: 

 ,  , 

a  sorozatnak nincs határértéke de korlátos, 

az  sorozatnak nincs határértéke és nem korlátos, stb. 

Azokat az  alakú sorozatokat, amelyekben mind az alap mind a kitevő negatív és pozitív is lehet, a 2.10. 

[57] Megoldásban vizsgáljuk meg. 
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(Vissza a feladathoz: 2.9. [7]) 

 típusok:  alakú sorozatok,  ,  . 

Ha az alap pozitív (  ) és a kitevő nemnegatív (  ), akkor  valamely  típusú 

sorozattal, vagyis a  típusoknál kapott eredmények "reciprokai" a  típusok (HF). Ezenkívül: 

 ,  ,  , 

a  sorozatnak nincs határértéke de korlátos, stb. 

Lásd még a 2.12.(ii) Megjegyzést is a fejezet végén! 

(Vissza a feladathoz: 2.9. [7]) 

b)  típusok: A  típusoknál a "végeredmény" nagyságrendjével nincs baj: 

 ,  esetén nyilván  , 

de 

ha  ,  akkor  , 

ha  ,  akkor  , 

DE mivel a  jel (idézőjelekben!) általában nem csak a  hanem a  -t is jelölheti, ezért a kitevő 

előjelét is alaposan meg kell vizsgálnunk. (Az alap mindenképpen jó, ha pozitív, hiszen a negatív számok és a 0 

nem minden kitevőre emelhetőek - erre vonatkozó vizsgálatokat lásd a következő, 2.10. [57] Megoldásban.) 

 ,  ,  , 

 -nek nincs határértéke (oszcillál) és nem is korlátos, stb. (Vissza a feladathoz: 2.9. [7]) 

2.10. Megoldás.. 

Emlékeztető: Hatványozáskor mindig ügyelnünk kell a következőkre: 

(i) pozitív számok bármely kitevőjű hatványa értelmezhető ("értelmes"), 

(ii) 0-nak csak pozitív (de bármilyen) kitevőjű hatványa értelmezhető, 

(iii) negatív számoknak csak olyan (de akármilyen) kitevőjű hatványa értelmezhető, ahol a kitevő páratlan 

nevezőjű törtszám. 

 típus:  , 

 típusok: megegyeznek az alábbi  típusokkal, 

 típus:  , 

 típusok:  ,  , 
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 típusok:  ,  . 

(Vissza a feladathoz: 2.10. [7]) 

2.11. Megoldás. a) Legyen  , ekkor az 
 

 

(M.2.

3) 

képlet alapján (  ): 

 , 

 , 

 , 

tehát (rövid!) számításunk szerint    

hiszen a módszer pontossága: 
 

 

(M.2.

4) 

vagyis 

 , 

hiszen  . 

(Egyébként  .) (Vissza a feladathoz: 2.11. [7]) 

b) Legyen  , ekkor a 
 

 

(M.2.

5) 

és 
 

 
(M.2.

6) 

képletek alapján (  ): 

 , 

 , 
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 , 

tehát (rövid) számításunk szerint  , 

hiszen a módszer pontossága (2.6) szerint 

 , 

mert  és  alapján  , 

tehát a zárójelben valóban  0.001 -nél kisebb számot emelünk négyzetre. 

Egyébként  . (Vissza a feladathoz: 2.11. [7]) 

2.12. Megjegyzés (i)  ,  esetén  , tehát a  és  típusú sorozatok határértéke (ha létezik!) 

mindig  . 

(ii)  ,  esetén  , tehát a  típusú sorozatok határértéke (ha létezik!) mindig  . 

f2_11


   

 60  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

M.3. fejezet - Függvények határértéke 
és folytonossága 

1. Határérték számítása 

3.1. Megoldás. a) A kérdés tehát a következő:  és 

 esetén  -nek melyik / mekkora  sugarú környezetében lesz 

igaz, hogy  , vagyis 
 

 

(M.3.

1) 

egyenlőtlenség? 

Az (3.1) egyenlőtlenséget rendezve: 

 , 

vagyis 

 

 

 

Innen látható, hogy  -nek  -sugarú környezetében már teljesül a (3.1) egyenlőtlenség. 

(Vissza a feladathoz: 3.1. [8]) 

b) Tehát  és olyan  számot kell keresnünk, amely esetén 
 

 
(M.3.

2) 

teljesül minden   számra. 

A fenti (3.2) egyenlőtlenség reciprokát véve kapjuk: 

 vagyis  ami alapján bizton állíthatjuk, 

hogy bármely  szám megfelelő. (Vissza a feladathoz: 3.1. [8]) 

3.2. Megoldás. a)  . 

 vagyis határozatlan alak. 

f3_1
f3_1


 Függvények határértéke és 

folytonossága 
 

 61  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Általában: A  típusú racionális törtfüggvény (=két polinom hányadosa) határérték-feladatok 

megoldásánál a számlálót és a nevezőt is szorzattá kell bontanunk és utána tudjuk a törtet egyszerűsíteni. 

A számláló gyökei  , 

tehát a számláló  , 

a nevező gyökei  , 

tehát a nevező  . 

Ezek alapján 

 . 

Mivel a nevező még mindig 0-hoz tart, ezért külön meg kell vizsgálnunk az  (azaz  ) és az 

 (azaz  ) eseteket: 

 , 

 , 

tehát az eredeti feladatnak csak féloldali (divergens) határértékei vannak: 

 és  , 

de ezek különbözősége miatt kétoldali határértéke nincs. 

 . 

 az előző átalakítás mintájára  . 

(Vissza a feladathoz: 3.2. [8]) 

b)  , 

 , 

 tehát határozatlan alakú. 

A Rendőrszabályt használjuk:  , 

ahol  
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és  , 

tehát  . (Vissza a feladathoz: 3.2. [8]) 

3.3. Megoldás. a) 

 
(Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

b) Vizsgáljuk meg először a jobboldali határértéket:  azaz  . Ekkor  folytonosan 

(vagyis a  intervallumon minden értéket felvesz), ezért a  kifejezés is minden olyan 

értéket végtelen sokszor ismételve (bár nem periodikusan) felvesz, amit a  függvény, vagyis a  

intervallum összes elemét, ezért a  határérték nem létezik. Hasonlóan mutatható meg, hogy a 

baloldali  határérték szintén nem létezik. 

Másképpen: Az Átviteli elvet használjuk: az  és a  sorozatok mindegyike 0-hoz tart, de 

mivel a 

 és  

határértékek különbözőek, ezért a  határérték nem létezik. 

M.3.1. ábra - 

 

 

f3_2
f3_3


 Függvények határértéke és 

folytonossága 
 

 63  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

(Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

c) A  határérték szintén nem létezik, ezt az előző  határérték vizsgálatához hasonlóan 

láthatjuk be. (Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

d)  esetén  , tehát 

 , 

 esetén  , tehát 

 , 

tehát a  kétoldali határérték nem létezik, mert a fenti féloldali határértékek nem egyeznek 

meg. (Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

e)  

hiszen az  számláló gyökei  , 

azaz  és  . (Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

f)   . 

(Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

g)  

(Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

h)  . 

(Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

i)  

Megjegyzés: Tudjuk, hogy negatív számok hatványozása csak néhány kitevőre lehetséges (ld. pl. 2.9. [55] 

Megoldás  pontja). Szerencsére minden páratlan gyök vonható minden negatív számból, tehát a most 

vizsgált kifejezés minden  számra értelmezhető. (Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

j)  

(Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

k) Az alap határértéke  , tehát előbb utóbb (pl.  esetén) az alap negatív! Mivel pedig a 

kitevő tetszőleges valós szám lehet, ezért a hatvány határértéke nem értelmezett (nem értelmezhető)  

kitevő esetén. 
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Megjegyzés: Például az  kitevők esetén (minden) negatív alapú hatvány értelmezhető, továbbá 

 így az  nevezetes határérték és a Rendőrszabály felhasználásával belátható, hogy 

 

Hasonlóan az is belátható, hogy az olyan sorozatokra, amelyekre  és a  határérték 

létezik, a határérték mindig 1 . (Vissza a feladathoz: 3.3. [8]) 

3.4. Megoldás. a)  . Nyilvánvalóan az  függvény folytonos  -on, hiszen mind a 

számláló mind a nevező folytonos függvényekből áll és a nevező sem nulla. Az  függvény is folytonos  -

on. Tehát az  pont kivételével  mindenütt folytonos  pontjaiban. 

Vagyis csak az  pont vizsgálata maradt hátra:  akkor és csak akkor folytonos egy  

belső pontban, ha  , jelen esetben 

 . 

Mivel  

és  nem egyenlőek, ezért  -nek nincs kétoldali határértéke, vagyis  

nem folytonos az  pontban. 

(Vissza a feladathoz: 3.4. [8]) 

b)  . Nyilvánvalóan az  pont kivételével  mindenütt 

folytonos  pontjaiban, hiszen mind a számláló mind a nevező folytonos függvényekből áll és a nevező 

sem nulla. 

Tehát az  pont vizsgálata maradt hátra:  . 

A  határérték  típusú és csak L'Hospital szabályával tudjuk kiszámítani: 

 

(felhasználtuk az ismert  eredményt, ld.pl.[SzA,3.3.Fejezet]). 

Mivel  , így  nem folytonos az  pontban. (Vissza a feladathoz: 3.4. 

[8]) 

3.5. Megoldás. A feladat azt kérdezi, hogy az  függvény folytonossá tehető-e az  pontban, vagyis 

létezik-e (és véges) a  határérték. (Ugyanis  olyan függvények szorzata, amelyek folytonosak a 

 és  intervallumokon, vagyis  maga is folytonos a  halmazon, egyedül az  pont 

kérdéses.) 
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a nevezetes  azonosság felhasználásával. Tehát a 

 

függvény folytonos az egész  intervallumon, és természetesen  minden  

esetén, vagyis  esetén. (Vissza a feladathoz: 3.5. [8]) 

3.6. Megoldás.  akkor folytonos egy  belső pontban, ha 

 , jelen esetben  . 

Nos:  

, tehát szükségképpen  , ahonnan  lehet csak. (Vissza a feladathoz: 3.6. [9]) 

2. Féloldali határértékek 

3.7. Megoldás. Tudjuk, hogy  (azaz  ) esetén  , míg  (azaz  ) 

esetén  , így mindkét esetben  . Érdemes a  rövidítést (helyettesítést) alkalmaznunk. 

o) A fentiekkel összhangban  esetén  , tehát  , vagyis  nem 

értelmezhető  esetén. Ez azt jelenti, hogy a  féloldali határértékek közül egyik sem 

értelmezhető (nem létezik). 

a) Az  függvény grafikonjáról (pl.[www1]) leolvasható, hogy 

 

és 

 . 

b) Az  függvény grafikonjáról (pl.[www1]) leolvasható, hogy 

 és  . 

c) Vizsgáljuk először külön a kitevőt: 

 (azaz  ) esetén  , tehát 

 , továbbá 
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 (azaz  ) esetén  , tehát 

 . (Vissza a feladathoz: 3.7. [9]) 

3.8. Megoldás.  (azaz  ) esetén  és  , tehát 

 . 

 (azaz  ) esetén vezessük be az  jelölést, nyilván 

 . A kérdéses  alakú kifejezést megbecsüljük kétoldalról majd a Rendőrszabályt 

alkalmazzuk: 

   

ahol 

 

és 

 , 

tehát a Rendőrszabály alapján  . 

M.3.2. ábra - 
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Megjegyzés: A legutoljára vizsgált  határérték megkapható a L'Hospital-szabállyal 

is. (Vissza a feladathoz: 3.8. [9]) 

3.9. Megoldás. A 3.7. [65]c) Megoldás alapján 

 (azaz  ) esetén  , tehát 

 , továbbá 

 (azaz  ) esetén  tehát 

 . 

Az alábbi grafikonon jól látszik a függvény szakadása az  helyen: 

M.3.3. ábra - 
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(A  határértéket a 4.17. [13] Feladatban számoljuk ki.) 

(Vissza a feladathoz: 3.9. [9]) 

3. Egyenletek közelítő megoldása 

A legegyszerűbb intervallumfelezés- módszert használjuk a feladatokhoz (a kézi számításokat érdemes mindig 

egy vázlatos ábrával papíron kísérni). 

A nem ismert (pontos) gyököt  jelöli. 

3.10. Megoldás.  , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 
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 , 

 , 

eddigi számításaink szerint:  , azaz  , a hiba  . 

A képlet szerint  . 

Megjegyzés: az  egyenlet pontos gyöke: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 3.10. [9]) 

3.11. Megoldás. a) Legyen  és 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

tehát 5  lépés után  , a hiba pedig 

 . 

Megjegyzés: További 5 lépés  után  , a hiba pedig  . 

(Vissza a feladathoz: 3.11. [9]) 

b) Legyen  . Mivel  és  , továbbá  

folytonos az egész számegyenesen, ezért biztosan találunk olyan  számokat amelyekre 

 . 

Kis próbálkozás után mi az  és  számokat választottuk. 
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Mint tudjuk,  lépés után a hiba  , ahonnan  vagyis 

 vagyis  lépés elegendő. 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 . 

Tehát 8 lépés után  , a hiba pedig 

 . 

Megjegyzés Például az  pontosság eléréséhez elegendő  lépés, ekkor 

 és  . (Vissza a feladathoz: 3.11. [9]) 

Megjegyzés: A jelen feladatgyűjteményhez mellékelt  program (ld. [www4]) automatikusan 

kiszámolja és file -ba írja az  ,  , ...  ... értékeket. A programot használjuk egészséggel, ajánljuk 

ismerőseinknek, de kizárólag csak egyéni, tanulási célra szabad felhasználni! Bármilyen anyagi 

ellenszolgáltatást a program használatáért elfogadni tilos! 

4. Nevezetes függvényhatárértékek 

Tétel: (Nevezetes függvényhatárértékek) 
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azaz 

 

3.12. Megoldás. a) 

 

tehát  és  . 

(Vissza a feladathoz: 3.12. [9]) 

b) Használjuk fel a  összefüggést: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 3.12. [9]) 

c)  

Megjegyzés: A  eredményt az  helyettesítésssel kaptuk a  

nevezetes tételből, hiszen  -ből nyilván következik  . (Vissza a feladathoz: 3.12. [9]) 

d)  . 

(Vissza a feladathoz: 3.12. [9]) 

e)  . (Vissza a feladathoz: 3.12. [9]) 

f)  . (Vissza a feladathoz: 3.12. [9]) 

g)  . 

(Vissza a feladathoz: 3.12. [9]) 

3.13. Megoldás. a) Használjuk fel a  összefüggést: 

 

Megjegyzés: a határértéket L'Hospital-szabállyal is kiszámoljuk a 4.17. [13] Feladatban. (Vissza a feladathoz: 

3.13. [10]) 

b) Egyszerűsítsük a törtet  -el: 
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 . 

Megjegyzés: a határértéket L'Hospital szabállyal is kiszámoljuk a 4.18. [90] Megoldásban. (Vissza a 

feladathoz: 3.13. [10]) 

3.14. Megoldás. a) Mivel  , ezért 

 . (Vissza a feladathoz: 3.14. [10]) 

b)  . 

(Vissza a feladathoz: 3.14. [10]) 

c)  . (Vissza a feladathoz: 3.14. [10]) 

d)  . (Vissza a feladathoz: 3.14. [10]) 

e)  . (Vissza a feladathoz: 3.14. [10]) 

f)  . 

(Vissza a feladathoz: 3.14. [10]) 

m4_18
f3_13
f3_14
f3_14
f3_14
f3_14
f3_14
f3_14


   

 73  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

M.4. fejezet - Differenciálszámítás és 
alkalmazásai 

1. A differenciálhányados fogalma 

4.1. Megoldás. a)  , 

b)  , 

c)  deriváltja  szerint =  , 

d)  deriváltja  szerint =  , 

 deriváltja  szerint =  , 

e)  deriváltja  szerint =  , 

f)  , 

g)  , 

h)  (a különbség miatt  nincs deriválva!), 

i)  , 

 , 

 , 

 , 

j)  , 

 , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.1. [11]) 

4.2. Megoldás. Az adott ponthoz tartozó differencia-hányados függvényt mindegyik esetben  -val jelöljük. 

a)  ,  , tehát 

 . 

f4_1
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(Vissza a feladathoz: 4.2. [11]) 

b)  , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.2. [11]) 

c)  , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.2. [11]) 

d)  , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.2. [11]) 

4.3. Megoldás.  , 

tehát  , így csak  számokkal foglalkozunk. 

Az  függvény minden  , de  valós számra folytonos és deriválható, hiszen az (őt alkotó)  , 

 és  függvények folytonosak és deriválhatóak, különbségük és hányadosuk szintén folytonos és 

deriválható, hiszen a nevező nem nulla. 

Tehát mindössze az  pontban kell megvizsgálnunk az  függvény folytonosságát és deriválhatóságát! 

 folytonossága:  

 

tehát  folytonos az  pontban is. 

 deriválhatósága:   , 

az előző bekezdés átalakításait felhasználva 

 . 

Mivel ez utóbbi határérték létezik és véges, ezért az  függvény deriválható, és  értékét az előző 

határérték adja meg:  . (Vissza a feladathoz: 4.3. [11]) 

f4_2
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 . 

 , így csak a  és  közé eső számokkal foglalkozunk. 

A  függvény minden  , de  valós számra folytonos és deriválható, hiszen az (őt alkotó) 

 és  függvények folytonosak és deriválhatóak, szorzatuk szintén folytonos és deriválható. 

Tehát mindössze az  pontban kell megvizsgálnunk az  függvény folytonosságát és deriválhatóságát! 

 folytonossága:   

 , 

tehát   folytonos az   pontban is . 

 deriválhatósága: 

 . 

Mivel ez utóbbi határérték létezik és véges, ezért a  függvény deriválható, és  értékét az előző határérték 

adja meg:  . 

(Vissza a feladathoz: 4.3. [11]) 

2. Formális deriválás 

4.4. Megoldás. a)  

tehát  , 

b) 

 

tehát  . (Vissza a feladathoz 4.4. [11]) 

4.5. Megoldás. A deriválások elvégzése előtt érdemes meggondolnunk az 1.17. [46] Megoldásban írt 

elemzéseket a képletekben szereplő függvények összetételét illetően. 

a)  , 

b)  , 

c)  . 

(Vissza a feladathoz: 4.5. [11]) 

Általában: a  összefüggés alapján: 

f4_3
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d)  , 

e)  , 

f)  . 

(Vissza a feladathoz: 4.5. [11]) 

Általában: a  értelmezés alapján: 

 , 

tehát 

g)  , 

hasonlóan 

h)  . 

(Vissza a feladathoz: 4.5. [11]) 

i)  

mivel  . (Vissza a feladathoz: 4.5. [11]) 

j)  

mivel  . (Vissza a feladathoz: 4.5. [11]) 

k)  . 

(Vissza a feladathoz: 4.5. [11]) 

l)  . 

(Vissza a feladathoz: 4.5. [11]) 

A következő három függvény ugyan összetett, de mivel a külső függvény az  függvény 

(reciprok/hiperbola), érdemes megtanulnunk az 
 

 

(M.4.

1) 

összefüggést, és deriváltjukat inkább ez alapján kiszámolnunk: 

m)  , 

n)  , 

f4_5
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o)  . 

VÉGE a 4.5. [75] Megoldásnak. (Vissza a feladathoz: 4.5. [11]) 

4.6. Megoldás. Mivel mindegyik alábbi függvény differenciálható alapfüggvényekből lett felépítve, ezért 

Értelmezési Tartományukon ("kikötés") mindenütt differenciálhatóak. 

a)  . 

(Vissza a feladathoz 4.6. [11]) 

b)  
.  (Vissza a feladathoz 4.6. [11]) 

c)  . 

(Vissza a feladathoz 4.6. [11]) 

d)  . 

(Vissza a feladathoz 4.6. [11]) 

e) Fel kell bontanunk az abszolút értéket. 

Ha  (vagyis  nyílt intervallum) akkor  , tehát  . Ha 

 (vagyis  nyílt intervallum), akkor  , tehát 

 az összetett függvény deriválási szabálya szerint. (Vissza 

a feladathoz 4.6. [11]) 

4.7. Megoldás. A függvényeket deriválás előtt át kell alakítanunk. 

a)  , 

tehát a  és a (4.1) szabályok felhasználásával 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.7. [12]) 

Általánosan: 
 

 
(M.4.

2) 

b)  alapján 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.7. [12]) 

c)  
alapján 

 . 
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(Vissza a feladathoz: 4.7. [12]) 

4.8. Megoldás. a)  , 

b)  , 

tehát  , 

c)  , 

d)  , 

e)  , 

f)  , 

g)  , 

h)  , 

i)  , 

j)   , 

k)   . 

(Vissza a feladathoz: 4.8. [12]) 

2.1. Magasabbrendű deriváltak 

4.9. Megoldás. Az egyes deriválások elvégzése után a deriváltakat egyszerűsítenünk kell a következő deriválás 

megkönnyítésére (különösen a b) feladattól kezdve). 

a)  , 

 , 

 , 

 , 

 . (Vissza a feladathoz: 4.9. [12]) 
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b)  , 

 , 

Az alábbi deriválásoknál az ismétlődő nagyméretű képleteket ideiglenesen A,B betűkkel rövidítjük. 

 , 

 

vége a deriválásnak, csak kicsit rendezzük: 

 , 

 

vége a deriválásnak, csak kicsit rendezzük: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.9. [12]) 

c)  ,  

 , 

 

   

(Vissza a feladathoz: 4.9. [12]) 

d)  , 

 , 

 , 

 , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.9. [12]) 

4.10. Megoldás.  Az alábbi deriválásoknál az ismétlődő nagyméretű képleteket ideiglenesen A,B,... betűkkel 

rövidítjük. A második derivált egyszerűsítését   színnel jelöltük. 

f4_9
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a)  , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.10. [12]) 

b)  , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.10. [12]) 

3. Alkalmazások 

3.1. Érintő egyenes egyenlete 

4.11. Megoldás. a) Először ellenőrizzük, hogy az adott    pont illeszkedik -e a függvény 

grafikonjára: 

  tehát OK, alkalmazhatjuk az érintő egyenes képletét: 
 

 
(M.4.

3) 

 , 

 , 

tehát a keresett egyenlet (4.3) alapján: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.11. [12]) 

b)  , 

 , 

 , 

az érintő egyenlete: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.11. [12]) 

c)  , 

   

 , ahol 
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 , 

tehát az érintő egyenlete: 

 . (Vissza a feladathoz: 4.11. [12]) 

4.12. Megoldás. a) Először ellenőrizzük, hogy az adott  pont illeszkedik -e az 

 függvény grafikonjára: 

 , 

tehát a  pont valóban külső pont. 

Ezért először meg kell keresnünk az   érintési pontot. Ezt sajnos csak úgy tudjuk megkeresni, hogy legelőször 

paraméteresen (az ismeretlen  értékkel) írjuk fel az érintő egyenletét: 

 ,  ,  , 

tehát az érintő egyenlete (4.3) alapján: 

 . 

Következő lépés: írjuk fel azt a feltételt, hogy az  érintő áthalad az adott  ponton:  , vagyis 

 . 

A fenti egyenletet kell megoldanunk az  ismeretlenre! 

Mindkét oldalt  -tel beszorozva kapjuk: 

 . 

Végül,  ismeretében felírhatjuk az érintő végleges egyenletét: 

 , 

esetleg kicsit rendezve: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.12. [13]) 

b) Vegyük észre, hogy az adott  pont biztosan nincs rajta a  függvény grafikonján, hiszen 

a  függvény nincs értelmezve az  helyen! 

f4_11
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 ,  ,  , 

tehát az érintő paraméteres egyenlete: 

 . 

Az  érintő áthalad az adott  ponton:  : 

 . 

Tehát a  függvénynek két érintője halad át a  ponton: ezek az érintők az  és az  

helyeken érintik a függvény grafikonját, az érintési pontok  

és  . 

Az érintők egyenletei: 

 , 

rendezve:  , 

  , 

rendezve:  

M.4.1. ábra - 
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,  ,  ,  ,  ,  

(Vissza a feladathoz: 4.12. [13]) 

Helyszűke miatt a többi feladat megoldását nem részletezzük. 

4.13. Megoldás. Mindegyik esetben induljunk ki az  összefüggésből! 

a)  , tehát 

   

vagyis  , 

ahonnan  

tehát  és  . 

Az érintési pontok kiszámítása után már használhatjuk az érintő egyenes (4.3) egyenletét! 

Egyik érintő: 

 , 

 (=kívánt meredekség), 

f4_12


 Differenciálszámítás és alkalmazásai  

 84  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 , 

Másik érintő: 

 , 

 (=kívánt meredekség), 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.13. [13]) 

b) A megadott meredekség  ,  , tehát az egyenlet 

 , melynek megoldása  . 

 ,  (hát persze), 

így az érintő (4.3) szerint: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.13. [13]) 

c)  , 

így 

 , 

ebből 

 , 

és 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.13. [13]) 

4.14. Megoldás. A 4.11. [80]c) Megoldásban kiszámoltuk, hogy az érintő egyenlete: 

 . 

Mivel az  érintő (elsőrendben) közelíti a függvényt, ezért 

 

és 

 . 

Megjegyzés: Láthatjuk, hogy az érintő egyenletének segítségével egyetlen szorzással (!) kiszámolhatjuk 

közelítőleg bármilyen bonyolult függvény helyettesítési értékét. 

f4_13
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(Vissza a feladathoz: 4.14. [13]) 

3.2. Taylor-polinom 

4.15. Megoldás. a) Legyen  azaz  és  

(mert  nincs túl messze  -től, és  könnyen számolható). Ekkor (vigyázat:  és  nem 

keverendő össze!): 
 

 

(M.4.

4) 

Számítsuk ki külön a szükséges deriváltakat (először deriválunk, és csak utána helyettesítjük be az  számot!). 

A Lagrange-hibataghoz szükségünk van +1-gyel magasabb deriváltra is. 

 = az eredeti függvény (0-szor kell deriválni), 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

f4_14
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 , 

 . 

Most behelyettesíthetünk az (4.4) képletbe: 
 

 

(M.4.

5) 

majd a hatványokat (zárójeleket) felbontva kapjuk: 

 

Ez az ötödfokú Taylor-polinom. 

 közelítő értékét ez utóbbi képletbe behelyettesítve is megkaphatjuk, de akár már az (4.5) képletből is (ezzel 

megspórolhatjuk a zárójelek felbontását): 

 . 

A közelítés hibáját Lagrange képletével becsüljük meg: 
 

 

(M.4.

6) 

vagyis  esetén 

 , 

ahol  egy  és  közötti (valamilyen) szám. 

 és  esetén  , tehát 

 . 

Számológéppel:  , fenti számításunk ettől valójában csak  -tal tér el. 

Megjegyzés: Ha már az (4.5) formulát kiszámoltuk, akkor további, 32 körüli  számok ötödik gyökeit már 

egyszerűen megkapjuk az (4.5) formulába behelyettesítve. A számológép is így működik (   stb. 

gomboknál), hogy csak a "beégetett" formulába helyettesít be a gép. 
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"Hányadrendű közelítés adna nyolc tizedesjegy pontosságot?" Ez a kérdés azt jelenti, hogy mekkora  esetén 

lesz biztosan  . 

Könnyen belátható (indukcióval), hogy 

 , 

ezért (4.6) alapján (valamilyen  számra): 

 . 

Így olyan  -et kell keresnünk, amelyre a legutolsó kifejezés is  -nál kisebb: 

 . 

Ezt az egyenlőtlenséget pontosan nem lehet megoldani, de próbálkozással elég hamar találunk legalább egy  -

et. Például  esetén 

 , 

és  meg is felel céljainknak. 

(Vissza a feladathoz: 4.15. [13]) 

4.15. Megoldás b) Legyen  azaz  és  (mert 

 nincs túl messze  -től, és  könnyen számolható). 

Ekkor 
 

 

(M.4.

7) 

Számítsuk ki külön a szükséges deriváltakat (először deriválunk, és csak utána helyettesítjük be az  számot!). 

A Lagrange-hibataghoz szükségünk van +1-gyel magasabb deriváltra is. 

 = az eredeti függvény (0-szor kell deriválni), 

 , 

 ,  , 

 ,  , 

 ,  , 

f4_15
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 ,  , 

 ,  , 

 . 

Most behelyettesíthetünk az (4.7) képletbe: 
 

 

(M.4.

8) 

majd a hatványokat (zárójeleket) felbontva kapjuk: 

 

Ez az ötödfokú Taylor- polinom! 

 közelítő értékét már az (4.8) képletből is megkapjuk: 

 . 

A közelítés hibáját Lagrange képletével becsüljük meg (  ): 

 , 

 , 

ahol  egy  és  közötti (valamilyen) szám. 

 és  esetén  , tehát 

 . 

Számológéppel:  , fenti számításunk ettől  -nel tér el. 

"Hányadrendű közelítés adna nyolc tizedesjegy pontosságot?" 

Ez az kérdés azt jelenti, hogy mekkora  esetén lesz biztosan  . 

Könnyen belátható (indukcióval), hogy  , ezért 

 , 
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így olyan  -et kell keresnünk, amelyre a legutolsó kifejezés is  -nál kisebb: 

 . 

Ezt az egyenlőtlenséget pontosan nem lehet megoldani  -re, de próbálkozással elég hamar találunk legalább 

egy, aránylag kis  -et, pl.  esetén  , és   meg is felel céljainknak. 

Megjegyzés: Bár számításainkban végig a transzcendens ("ronda")  számmal kellett 

számolnunk - de csak négy alapműveletet használtunk, de gondoljuk csak meg: még ez is sokkal könyebb mint 

az  kifejezést "kitalálgatni", közelítgetni. 

(Vissza a feladathoz: 4.15. [13]) 

4.16. Megoldás. *) a) Mivel  , 

ezért  

. (Vissza a feladathoz: 4.16. [13]) 

b) Tudjuk, hogy 

 és 

 , 

ezért 

 

Megjegyzés (csak "vájtfülűeknek"): A kapott polinomban már a felírt (  előtti) együtthatók sem teljesen 

pontosak, hiszen a  (külső) függvény további (fel nem írt, végtelen sok) tagjában is szerepelnek, a zárójelek 

felbontása után,  alacsonyabb hatványai (mint    ...). Azonban az említett tagok előtt álló  

együtthatók miatt az elhagyott tagok mérete "elenyésző". Összehasonlításképpen, "hagyományos" sorfejtéssel az 

alábbiakat kapjuk (  ): 

 ,  , 

 ,  , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

 , 

tehát (  ) : 

f4_15
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 . 

(Vissza a feladathoz: 4.16. [13]) 

3.3. L'Hospital-szabály 

4.17. Megoldás. a)  esetén  , tehát az  tört számlálója és nevezője is 0-hoz tart ("  -

alakú"). 

Továbbá 0-nak egy környezetében a számláló és a nevező is deriválható, valamint a nevező deriváltja 

 , 

az  hely egy környezetében, így teljesülnek a L'Hospital-tétel feltételei, tehát alkalmazhatjuk a L'Hospital 

-szabályt: 

 

(A  határértékeket a 3.9. [9] Feladatban számoltuk ki, a függvény grafikonját a 3.9. [67] Megoldás 

végén találhatjuk.) 

(Vissza a feladathoz: 4.17. [13]) 

b) A  átalakítás után ellenőrizzük, hogy a törtre  esetén teljesülnek a 

L'Hospital-tétel feltételei: "  -alakú", a számláló és a nevező is deriválható és a nevező deriváltja 

 az  hely egy környezetében. Így 

 . 

Megjegyzés: a b) feladatban szereplő határérték L'Hospital-szabály nélkül is kiszámolható, amint a 3.13. [10] 

Feladat megoldásában is láthatjuk. 

(Vissza a feladathoz: 4.17. [13]) 

4.18. Megoldás. a) Hozzuk közös nevezőre a kifejezést:  . A törtre  esetén teljesülnek 

a L'Hospital Tétel feltételei: "  " -alakú, a számláló és a nevező is deriválható és a nevező deriváltja 

 

az  hely egy környezetében, így teljesülnek a L'Hospital-tétel feltételei. 

Tehát 
 

 
(M.4.

9) 

Mivel a kapott határérték ismét "  " -alakú, ezért először ismét ellenőrizzük a L'Hospital-tétel feltételeit, majd 

folytatjuk: 
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 . 

Megjegyzés: a (4.9) határérték L'Hospital-szabály nélkül is kiszámolható, amint a 3.13. [10] Feladat 

megoldásában is látható. 

(Vissza a feladathoz: 4.18. [14]) 

b)  , 

tehát L'Hospital szabály alkalmazható: 

 

miatt ismét L'Hospital szabály: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.18. [14]) 

c)  , tehát L'Hospital szabály 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.18. [14]) 

d)  , tehát L'Hospital szabály 

 . 

(Vissza a feladathoz: 4.18. [14]) 
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M.5. fejezet - Függvényvizsgálat 

1. Monotonitás, szélsőértékek 

5.1. Megoldás. Legyen  . Ekkor  , és mivel  páros függvény ( 

 ), ezért deriváltja,  páratlan (  ) . 

  

 ,  , 
 

                

                

    lok. max.   lok. min.   lok. max.   

például 

 , 

 , 

 , 

 . 

A függvény tehát 

szigorúan monoton növő a  és  intervallumokban, 

szigorúan monoton csökkenő a  és  intervallumokban. 

A szélsőértékek: 

 , 

 . 

Megjegyzés: Mivel  , ezért (és a táblázat és a fenti számítások szerint) 

 globális maximumhelyek, míg  csak lokális minimumhely. 

M.5.1. ábra - 
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(Vissza a feladathoz: 5.1. [15]) 

5.2. Megoldás. Legyen a gúla alapéle  méter (a rudakat egy  m élű négyzet csúcsaiba tesszük a földön). 

Ekkor a gúla függőleges síkmetszete, ami illeszkedik két átellenes oldalélre, egy 2m, 2m,  m oldalú (egyenlő 

szárú) háromszög, melynek magassága egyenlő a gúla magasságával: 

 , 

tehát a gúla térfogata 

 , 

 függvénye  -nak, geometriai okok miatt  , vagyis  

.  ugyan folytonos az egész (zárt)  intervallumon, de az  pontban nem deriválható ("a  

miatt"), ezért  . 

 , 

ahonnan  és  , de  . 
 

    
        

  lok. min.   lok. max.   lok. min. 
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A  -ben szereplő nevezők pozitívak, ezért csak a  számláló előjelét kell megvizsgálnunk: 

például: 

 előjele  , 

 előjele  . 

Mivel  zárt intervallum, és ezen intervallum végpontjainak egy-egy (féloldali) környezetében a 

függvény monoton, ezért mindkét végpontban a függvénynek lokális szélsőértéke van. 

Pontosabban: az intervallum 

bal végpontjában a függvény jobbról monoton növő, 

jobb végpontjában a függvény balról monoton csökkenő, 

ezért mindkét végpontban a függvénynek lokális minimuma van. 

A szélsőértékek értékei: 

 , 

 , 

 . 

A sátor maximális térfogata tehát  m3 , 

az  m alapél esetén. 

(Vissza a feladathoz: 5.2. [15]) 

5.3. Megoldás. Ha az 500w lámpavastól (aljától)  méterre, az  1000w lámpavastól  méterre állunk, 

akkor fejünk a lámpáktól (Pitagorasz tétele szerint)  illetve  

méterre állunk, tehát a kapott fény összesen 

 , 

ahol  konstans, tehát matematikai szempontból elhagyható. 

A feladat természete miatt  , vagyis  . Könnyen belátható továbbá, hogy  nem 

csak folytonos, de deriválható is mindenütt, tehát szintén  . 

 

vagyis a 

 

ötödfokú egyenletet kell megoldanunk. Az "Egyenletek közelítő megoldása" fejezet módszerét használhatjuk az 

 ,  és  intervallumokban, hiszen 

 , 

 , 
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 , 

 , 

a kapott gyökök: 

 ,  ,  . 

A  egyenletnek több (valós) gyöke nincs, mert 

 

és a fenti másodfokú kifejezésnek nincs (valós) gyöke. 
 

    
  

  
  

  
  

  
  

  

                    

  lok. min.   lok. max.   lok. min.   lok. max.   lok. min. 

Az  -ben szereplő nevező pozitív, ezért csak a számláló előjelét kell megvizsgálnunk. Például: 

 előjele  előjele  , 

 előjele  előjele  , 

 előjele  előjele  , 

 előjele  előjele  . 

A  intervallum végpontjaiban a deriváltak előjelei (  jelek) lényegtelenek, a végpontokat illetően 

lásd az előző 5.2. [93] Megoldásban tett megjegyzéseket! 

A szélsőértékek értékei: 

 , 

 , 

 , 

 , 

 . 

Tehát nem pontosan az 1000w lámpa alá kell állnunk közvetlenül, hanem attól a másik lámpa irányába 

 méterre  cm -re, ekkor a kapott fény  (ezrelékkel) lesz több, mintha közvetlenül az 1000w 

lámpa alá állnánk! 

Az  függvény összes tulajdonságát egyetlen ábrán nem tudjuk kellően szemléltetni, különböző nagyításokra 

van szükségünk: 

M.5.2. ábra - 
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(Vissza a feladathoz: 5.3. [15]) 

2. Konvexitás 

5.4. Megoldás. Könnyen látható, hogy  vagyis a  függvény 

minden  valós számra kétszer deriválható (hiszen mindenütt értelmezett, akárhányszor deriválható 

alapfüggvényekből van [többszörösen] "összetéve"). 

 . 

Az  időpontban 

 , 

ami ugyan elég kicsi, de mégis pozitív szám. Tehát az adott  időpontban (és annak egy kis környezetében) a  

koefficiens éppen növekszik. 

Mivel  egy háromtényezős szorzat, így  kiszámításához a következő összefüggés lesz hasznos számunkra: 
 

 

(M.5.

1) 

Tehát 

 

és 

 . 
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Magyarázat: A fenti negatív szám azt jelenti, hogy a  mennyiség csökken, vagyis a  együttható 

növekedésének mértéke csökken - ettől persze  még mindig növekszik (ld. előző bekezdés), hiszen a  

mennyiség hiába csökken, de még mindig pozitív maradhat. 

(Vissza a feladathoz: 5.4. [15]) 

5.5. Megoldás. A  halmazból most csak annyira van szükségünk, hogy az  pont egy kis 

környezetében (pl. a (6,7) intervallumon) az  függvény értelmes (értelmezhető). Ebben az intervallumban 

azonban az  függvény (legalább) kétszer deriválható, hiszen akárhányszor deriválható alapfüggvényekből van 

[többszörösen] "összetéve". 

 . 

Az  időpontban 

 

ami pozitív szám. Tehát az adott  időpontban (és annak egy kis környezetében) az  ár éppen növekszik. 

Nézzük az ár növekedésének (=infláció) időbeli változását: 

 , 

(Vegyük észre, hogy  kiszámításakor néhány olyan rész deriváltjára volt szükségünk, amit már  deriváltjánál 

kiszámítottunk.) 

Az  időpontban 

 . 

Ez a negatív mennyiség azt jelenti, hogy az előző bekezdésben megállapított növekvő árszínvonal (=infláció) 

csökken, vagyis az árnövekedés üteme csökken, maga az ár persze tovább emelkedik, csak lassabban. 

(Vissza a feladathoz: 5.5. [15]) 

3. Részletes függvényvizsgálat 

5.6. Megoldás. (I)  polinom, tehát  , továbbá  folytonos és 

akárhányszor deriválható az egész  számegyenesen. Ha  polinom, akkor biztosan nem periodikus. 

Mivel  folytonos az egész számegyenesen, ezért függőleges aszimptota nincs. Párosság: 

 . 

 , 

és  , tehát az  függvény se nem páros, se nem páratlan. 

Egyszerűbben: vizsgáljuk meg például ("hasból")  értékeit az  és  helyeken: 

 és  , ahonnan 

könnyen látható, hogy  és így az  függvény se nem páros, se nem páratlan. 

f5_4
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Zérushelyei:  ahonnan  és 

 miatt több gyök nincs. Az  tengelyt az  pontban metszi, az  tengelyt a 

 (ugyanazon) pontban. 

 előjelei:  miatt  , ezért  előjele megegyezik  előjelével. 
 

       

 

        

 és 

 , 

tehát vízszintes aszimptota nincs. 

Ferde aszimptota sincs, mert  . 

(II) Mint említettük:  , továbbá  melynek gyökei  és 

 . 
 

            

            

     lok. max.    lok. min.   

Például 

 növő a  intervallumon , 

 csökkenő a  

intervallumon , 

 növő a  intervallumon . 

Tehát  helyen  -nek lokális maximuma,  helyen  -nek lokális minimuma van, ezek a 

szélsőérték-helyek, mert  előjelet vált ezekben a pontokban. 

 , 

 , ezek a szélsőérték-értékek. 

(III)  és  , melynek gyöke  . 
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    infl.   

Például 

 konkáv a  intervallumon, 

 konvex a  intervallumon, 

ezért  -nek inflexiós pontja van az  pontban, mert  előjelet vált ebben pontban. 

(IV) Vázlatrajzok: 

M.5.3. ábra - 

 

 

(Vissza a feladathoz: 5.6. [15]) 

5.7. Megoldás. (I)   polinom, tehát  , továbbá  folytonos és 

akárhányszor deriválható az egész  számegyenesen. Ha  polinom, akkor biztosan nem periodikus. 

Mivel  folytonos az egész számegyenesen, ezért függőleges aszimptota nincs. Párosság: 

 , tehát a függvény páros. 

Zérushelyei:  , melynek gyökei 

 ahonnan  , 

vagyis  és  . 

Az  tengelyt az  pontokban metszi, 

az  tengelyt a  pontban. 

 előjelei: 
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Az  függvény előjeleit az  pontokban ellenőriztük. 

Határértékek: mivel  folytonos az egész  számegyenesen, ezért csak a  és  -ben kell határértéket 

számítanunk: 

 , 

és a párosság miatt  . 

Sem vízszintes sem ferde aszimptota sincs, mert 

 . 

(II)  ,  (látszik: páratlan függvény), gyökei 

 ,  . 
 

   

 

   

 

        

                

    min.   max.   min.   

például: 

 csökkenő a  

intervallumon, 

 növő a  intervallumon, 

 csökkenő a  intervallumon, 

 növő a  intervallumon. 

Tehát  helyen  -nek lokális maximuma,  és 

 helyeken  -nek lokális minimumai vannak,  -nek tehát három szélsőérték-helye 

van, mert  előjelet vált ezekben a pontokban. 

A szélsőértékek értékei: 

 (lokálisan) maximális érték, 

 . 
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(III)  és  (páros függvény), melynek gyöke 

 . 
 

   

 

  

 

 

    

    0   0   

    
infl. 

  
infl. 

  

például  konvex a  intervallumon, 

 konkáv a  intervallumon, 

 konvex a  intervallumon, ezért  -nek inflexiós pontjai 

vannak az  pontokban, mert  előjelet vált ezekben a pontokban. 

(IV) Vázlatrajzok: 

M.5.4. ábra - 

 

 

(Vissza feladathoz: 5.7. [15]) 

5.8. Megoldás. (I)  kikötése:  , tehát  értelmezési tartománya 

 . 

Mivel az  és  függvények folytonosak és akárhányszor deriválhatóak az  és az  

intervallumokon (külön-külön), ezért az  függvény is folytonos és akárhányszor deriválható ezen a két 

(diszjunkt) intervallumon. 

Mivel a kikötés (  ) csak egyetlen pontra szól, nem ismétlődik, tehát az  függvény nem periodikus. 

Páratlanság:  , tehát az  függvény páratlan. 

Zérushelyei: az  egyenletnek nincs megoldása,  -nek nincs zérushelye, nem metszi az  

tengelyt. Az  tengelyt  sem metszi mert  . 

f5_7


 Függvényvizsgálat  

 102  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 előjelei: 
 

        

        

például  és  páratlan. 

  , 

 mert  páratlan. 

A  határértékek miatt  -nek nincs vízszintes aszimptotája. 

 , 

 mert  páratlan, 

tehát az  függvénynek az  egyenes (az  tengely) kétoldali függőleges aszimptotája. 

Ferde aszimptota:  , 

 , 

tehát az  függvénynek van ferde aszimptotája: az  egyenes. 

(II) Láttuk az (I) pontban, hogy  . 

 ahonnan  . 
 

                

                

    lok. max.       lok. min.   

Például:  növő a  intervallumon, 

 csökkenő a   intervallumon, 

 és  mert  páros, így 

 csökkenő a  intervallumon, 

 növő a  intervallumon. 
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Tehát  helyen  -nek lokális maximuma,  helyen  -nek lokális minimuma van, mert  

előjelet vált ezekben a pontokban. 

A szélsőértékek értékei: 

 (lok. max.) és  (lok. min.). 

(III)  , 

 , az egyenletnek nincs gyöke, tehát a függvénynek nincs inflexiós 

pontja. Konvexitás: 
 

        

        

        

pl.  konkáv a  intervallumon, 

 konvex a  intervallumon. 

(IV) Vázlatrajz: 

M.5.5. ábra - 
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(Vissza feladathoz: 5.8. [15]) 

5.9. Megoldás. (I)  összetett függvény. A belső- és a külső függvény alapfüggvények, 

értelmezési tartományuk az egész  számegyenes, tehát  folytonos és akárhányszor deriválható az egész  

számegyenesen. 

A belső függvény polinom és a külső függvény szig.mon.növő, ezért  nem periodikus. 

Mivel  folytonos az egész számegyenesen, ezért függőleges aszimptota nincs. 

Párosság:   , tehát a függvény páros. 

Zérushelyei:  - a külső függvény (  ) mindenütt  , tehát az  függvény mindenütt 

pozitív, nincs zérushelye, az  tengelyt nem metszi. Az  tengelyt a  pontban metszi. 

Határértékek: mivel  folytonos az egész  számegyenesen és páros, ezért csak a  -ben kell határértéket 

számítanunk (és  ) : 

 , tehát a függvénynek az  egyenes (az  tengely) kétoldalról 

vízszintes aszimptotája. Ha pedig van vízszintes aszimptota, akkor nincs ferde aszimptota. 
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(II)  , 

 

gyöke  hiszen az  függvény sohasem  0 . 

(Az   deriváltfüggvényről lássuk be, hogy páratlan.) 
 

        

        

    lok. max.   

például 

 növő a  intervallumon, 

 csökkenő a  intervallumon. 

Tehát  helyen  -nek lokális maximuma van, mert  előjelet vált ebben a pontban. A szélsőérték 

értéke: 

 lokális maximum. 

(III)  és 

 

(a (II) rész számolását többször is felhasználva), látszik hogy  páros függvény, melynek gyökei: 

 , mert az  függvény sohasem 0 . A legutolsó 

egyenlet gyökei  . 
 

            

            

    infl.   infl.   

Például 

 konvex a  intervallumon, 

 konkáv a  intervallumon, 

 konvex a  intervallumon, 
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ezért  -nek inflexiós pontjai vannak az  pontokban, mert  előjelet vált ezekben a pontokban. 

(IV) Vázlatrajz: 

M.5.6. ábra - 

 

 

(Vissza feladathoz: 5.9. [15]) 

5.10. Megoldás. (I)  ,  zárt intervallum. 

Mivel a belső függvény (  ) folytonos a zárt  és akárhányszor deriválható a nyílt 

 intervallumon, és a külső függvény (  ) folytonos és akárhányszor deriválható az egész  

számegyenesen, ezért az  összetett függvény is folytonos a zárt  és akárhányszor deriválható a nyílt 

  intervallumon. 

Mivel  egy véges intervallum, ezért nem periodikus. 

Páratlanság: 

 

tehát az  függvény páratlan (grafikonja középpontosan szimmetrikus az origóra). 

Általában: ha a külső és a belső függvény mindegyike páratlan, akkor kompozíciójuk (összetett függvény) is 

páratlan. 

Zérushelyek: 

 , 

azonban  miatt csak  lehet csak: 

 , 

 , 

 . 

Az  függvénynek tehát három zérushelye van, három helyen metszi az  tengelyt: a   és  

pontokban. Az  tengelyt a  pontban (origóban) metszi. 

 előjelei: 
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például 

 , 

 , mert  páratlan. 

Sem vízszintes sem függőleges aszimptotája nincs a függvénynek, mert  véges intervallum. Függőleges 

aszimptotája sincs, mert folytonos  minden pontjában. 

 , 

mert a szereplő függvények folytonosak, 

 , mert  páratlan. 

(II)  , 

 (ez 

páros függvény), 

felhasználtuk a  és  azonosságokat. 

 (számláló) 

 . 
 

     

 
  

 

 
      

                

  lok.max.   lok.min.   lok.max.   lok.min. 

Például 

 csökkenő a  

intervallumon, 

 növő a  intervallumon, 

 (mert  páros függvény)  csökkenő a  intervallumon, 
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tehát az  helyen  -nek lokális minimuma van, az  helyen  -nek lokális maximuma 

van, mert  előjelet vált ezekben a pontokban. Továbbá a monotonitás (és a folytonosság) miatt  -nek lokális 

szélsőértékei vannak az intervallum végpontjaiban is: az  és  pontokban. 

A szélsőértékek értékei: 

 (lok. max.), 

 (lok. min.), 

 (lok. max.), mert  páratlan. 

(III)  , 

 . 

(Vegyük észre, hogy  páratlan függvény.) 
 

            

            

  
  

  infl.   
  

Például 

 konvex a  intervallumon, 

 konkáv a  intervallumon, 

ezért  -nek inflexiós pontja van az  pontban, mert  előjelet vált ebben a pontban. 

(IV) Vázlatrajz: 

M.5.7. ábra - 
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Megjegyzés: Könnyen belátható, hogy 
 

 
(M.5.

2) 

(Vissza a feladathoz: 5.10. [15]) 
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M.6. fejezet - Integrálszámítás és 
alkalmazásai 

1. Határozatlan integrál 

6.1. Megoldás. Általában az 
 

 

(M.6.

1) 

szabályt használjuk. 

a)  , 

b)  , 

c)  . 

(Vissza a feladathoz: 6.1. [17]) 

d)  , 

e)  . 

(Vissza a feladathoz: 6.1. [17]) 

f)  , 

így  . (Vissza a feladathoz: 6.1. [17]) 

g) Használjuk a "félszögek" következő azonosságait: 
 

 
(M.6.

2) 

tehát: 

 , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.1. [17]) 
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6.2. Megoldás. A racionális törtfüggvények parciális törtekre bontási általános módszerét többek között 

[www5] és [SzK] -ban találhatjuk meg. Most csak két speciális eset megoldását emeljük ki. 

Tekintsük az  racionális törtfüggvényt, és legyen  a nevező diszkriminánsa. 

I) eset:  . Ekkor bontsuk fel a nevezőt szorzatra ("gyöktényezős" alak), majd használjuk a következő 

összefüggést: tetszőleges  számok esetén 
 

 
(M.6.

3) 

ahol 
 

 
(M.6.

4) 

II) eset:  . A nevezőt szintén szorzatra bontjuk, majd a következő összefüggést használjuk: 
 

 

(M.6.

5) 

III) eset:  esetén: használjuk az 
 

 
(M.6.

6) 

(I. típusú helyettesítés) és 
 

 
(M.6.

7) 

alapintegrál összefüggéseket. (Lásd az e) feladat megoldását). 

a) Az integrandus egy elsőfokú racionális törtfüggvény (hiperbola), a tanult átalakítás alapján: 

 , 

tehát 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.2. [17]) 

b) A (6.3) és (6.4) összefüggések alapján 

 , tehát 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.2. [17]) 

c) A tört nevezőjének (valós) gyökei  és  , így az 
 

 
(M.6.

8) 
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ún. Viete-formula alapján szorzattá bontható:  . 

A (6.3) és (6.4) összefüggések alapján 

 , tehát 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.2. [17]) 

d)  , tehát 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.2. [17]) 

e) A nevezőnek nincs (valós) gyöke:  , ezért nem bontható szorzattá (irreducibilis, lat.). Így 

a (6.6) és (6.7) összefüggéseket kell használnunk. 

A nevező deriváltja  , tehát 

 . 

Az első tagot közvetlenül kiszámolhatjuk a (6.6) összefüggés alapján. A második tag nevezőjét azonban teljes 

négyzetté kell alakítanunk a (6.7) összefüggés alkalmazása előtt, sőt még néhány további lépés szükséges az 

 alak eléréséhez: 

 , 

így  , 

hiszen a legutolsó integrál már  alakú, a (6.7) összefüggésen felül már csak a (6.1) azonosságra volt 

szükségünk. (A 6.7. [115]f) Megoldásban is ugyanezt a módszert követhetjük nyomon.) (Vissza a feladathoz: 6.2. 

[17]) 

6.3. Megoldás. A képlet egyszerű: 

 

a)  . 

b)  . 

c)  . (Vissza a feladathoz: 6.3. [17]) 

f6_2
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2. Integrálási módszerek 

2.1. Parciális integrálás 

6.4. Megoldás. 

a)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.4. [17]) 

b)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.4.) 

c)  . 

(Vissza a feladathoz: 6.4. [17]) 

d) Megjegyzés: Ha  polinomja magasabbfokú és  ,  vagy  "társaságában" van, akkor többször kell 

használnunk a parciális integrálás módszerét: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.4. [17]) 

e) Megjegyzés: Ha  polinomja  ,  vagy  "társaságában" van, akkor  polinomját kell 

integrálnunk és a másik függvényt kell deriválnunk: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.4. [17]) 

f)  . 

(Vissza a feladathoz: 6.4. [17]) 

g)  . 

(Vissza a feladathoz: 6.4. [17]) 

h)  . 

(Vissza a feladathoz: 6.4. [17]) 

i)  . 

(Vissza a feladathoz: 6.4. [17]) 

2.2. I. típusú helyettesítés 

6.5. Megoldás. 

a)  , 

 (Vissza a feladathoz: 6.5. [18]) 

b)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.5. [18]) 
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c)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.5. [18]) 

d)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.5. [18]) 

e)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.5. [18]) 

f)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.5. [18]) 

g)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.5. [18]) 

h)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.5. [18]) 

i)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.5. [18]) 

6.6. Megoldás. a) 

 , 

(Vissza a feladathoz: 6.6. [18]) 

b)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.6. [18]) 

c)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.6. [18]) 

d)  , 

(Vissza a feladathoz: 6.6. [18]) 

e)  . 

(Vissza a feladathoz: 6.6. [18]) 

2.3. II. típusú helyettesítés 

f6_5
f6_5
f6_5
f6_5
f6_5
f6_5
f6_5
f6_6
f6_6
f6_6
f6_6
f6_6


 Integrálszámítás és alkalmazásai  

 115  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

6.7. Megoldás. a)  , az  vagyis  helyettesítést alkalmazzuk. Ekkor 

 és 

 , 

használjuk a 6.2. [111] Megoldásban bemutatott (6.3) és (6.4) képleteket: 

 , 

(Vissza a feladathoz: 6.7. [18]) 

b)  , használjuk az  vagyis  helyettesítést: 

 és 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.7. [18]) 

c)  , a  vagyis  helyettesítést alkalmazzuk: 

 és 

 , 

parciálisan integrálva: 

 

(Vissza a feladathoz: 6.7. [18]) 

d)  , az  helyettesítést alkalmazzuk: 

 és 

 

 a 6.1. [110]g) Megoldás (6.2) azonossága alapján, továbbá 

 . 

Megjegyzés: A  függvényt az 5.10. [106] Megoldásban vizsgáltuk meg részletesen. Külön 

kiemeljük az (5.2) összefüggést! 

(Vissza a feladathoz: 6.7. [18]) 

e)  , a  vagyis  helyettesítést alkalmazzuk: 
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 és 

 , 

parciálisan integrálva: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.7. [18]) 

f)  , használjuk az  helyettesítést: 

 és így 

 , 

Mivel a nevezőnek nincs valós gyöke, tehát irreducibilis, ezért a (6.6) és (6.7) összefüggéseket kell használnunk 

az 6.2. [111]e) Megoldáshoz hasonlóan: 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.7. [18]) 

3. Határozott integrál 

6.8. Megoldás. Osszuk fel a  intervallumot  részre ekvidisztans (=egyenlő közű, lat.) módon, vagyis 

legyenek az osztópontok  , ekkor a téglalapok alapja (szélessége)  . 

Mivel az  függvény monoton növő, ezért a téglalapok magasságát a rész-intervallumok baloldali végét 

választva a valódi területnél kisebb, míg jobboldali végüket választva nagyobb értéket kapunk: 

 ahol 

 , 

 . 

Mindkét összeg kiszámításához használjuk a következő, jól ismert azonosságot: tetszőleges  természetes 

számra 
 

 

(M.6.

9) 

Így  , 

és  , 

Szerencsére mindkét sorozat határértékét könnyen ki tudjuk számolni: 
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 ,  

így a Rendőrszabály szerint  . 

(Vissza a feladathoz: 6.8. [18]) 

6.9. Megoldás. a) Az  függvény nemnegatív az egész  intervallumon, tehát 

 . (Vissza a feladathoz: 6.9. [18]) 

b) Az  függvény nemnegatív az egész  intervallumon, tehát 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.9. [18]) 

c) Az  függvény nempozitív a  intervallumon, nemnegatív a  intervallumon, tehát a 

geometriai terület 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.9. [18]) 

d) Az  függvény nemnegatív az egész  intervallumon, tehát  . 

Azonban a primitív függvény nem megy fejből. 

 , 

alkalmazzuk az  vagyis  helyettesítést, ekkor  , 

 és  , így 

 , 

így 

 . 

Megjegyzés: Az  egyenlet egy origó középpontú,  sugarú körnek  tengely feletti része, 

aminek területe valóban  . 

(Vissza a feladathoz: 6.9. [18]) 

6.10. Megoldás. a)  esetén 

f6_8
f6_9
f6_9
f6_9
f6_9


 Integrálszámítás és alkalmazásai  

 118  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

 

(esetleg:  ). 

M.6.1. ábra - 

 

 

Megjegyzés: Az ábráról jól látható, hogy  valóban az  függvény alatti területet adja meg a  

intervallumon: mozgassunk egy, az  tengellyel párhuzamos ("függőleges") ceruzát  és  között, és 

figyeljük meg az  függvény alatti területet  és a ceruza között = ez a mennyiség éppen az  függvény 

értéke (=magassága). 

Például hiába csökken az  függvény maga, de mivel még mindig pozitív, ezért az alatta levő terület tovább nő, 

vagyis ezért nő továbbra is az  függvény.  csak akkor csökkenhet, ha az  függvény negatív, erre 

látunk példát a c) feladatban: a  függvény pontosan akkor nő / csökken / állandó (stagnál vagy konstans), 

amikor a  függvény pozitív / negatív / nulla. 

(Vissza a feladathoz: 6.10. [18]) 
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b)  ,  

Mivel a  függény három részből van összetéve, ezért az integrálfüggvényt is több lépésben számoljuk ki attól 

függően, hogy a  intervallumban  -nek hány részét kell számításba vennünk. Tehát 

i)  esetén 

 , 

ii)  esetén 

 , 

iii)  esetén 

 . 

Tehát  

(Vissza a feladathoz: 6.10. [18]) 

c)  esetén 

 . 

M.6.2. ábra - 
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(Vissza a feladathoz: 6.10. [18]) 

6.11. Megoldás. a) Az  görbe tengelymetszetei: az  tengelyt  -ban metszi: 

 , az  tengelyt zérushelye(i)nél metszi:  , vagyis  

. Az ábráról látszik, hogy a kérdéses terület az I. síknegyedben van. Tehát a terület 

 . 

M.6.3. ábra - 
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(Vissza a feladathoz: 6.11. [19]) 

b) Az  görbe tengelymetszetei: az  tengelyt  -ban metszi: 

 ,  míg az  tengelyt zérushelye(i)nél metszi:  

ahonnan  . Az ábráról látszik, hogy a kérdéses terület a II. síknegyedben van, így a terület 

 . 

A primitív függvényt parciális integrálással tudjuk kiszámítani: 

 . 

Tehát a terület 

 . 

M.6.4. ábra - 
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(Vissza a feladathoz: 6.11. [19]) 

6.12. Megoldás. a) A két görbe metszéspontja:  , vagyis 

 , ahonnan 

 , 

vagyis az  intervallumról van szó. 

Egy közbülső pontban, mondjuk  -ben megvizsgáljuk, hogy a két függvény közül melyik a nagyobb: 

 , 

 , 

tehát a  függvény nagyobb az  intervallumon. Így a terület 

 . 

M.6.5. ábra - 
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(Vissza a feladathoz: 6.12. [19]) 

b)  és  . 

A két görbe metszéspontja:  , vagyis 

 , ahonnan 

 , 

vagyis az  intervallumról van szó. 

Egy közbülső pontban, mondjuk  -ben megvizsgáljuk, hogy a két függvény közül melyik a nagyobb: 

 , 

 , 

tehát a  függvény nagyobb az  intervallumon. Így a terület 

 . 

f6_12
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M.6.6. ábra - 

 

 

(Vissza a feladathoz: 6.12. [19]) 

4. Improprius integrál 

6.13. Megoldás. a) A primitív függvény: 

 (I. típusú helyettesítés alapján). 

Ezért 

 , 

tehát az improprius integrál divergens. (Vissza a feladathoz: 6.13. [19]) 

b) A primitív függvény: 
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 (I. 

típusú helyettesítés alapján). 

Ezért 

 , 

tehát az improprius integrál konvergens. (Vissza a feladathoz: 6.13. [19]) 

c) A primitív függvény (kétszeres parciális integrálással): 

 , 

ezért 

 , 

tehát az improprius integrál konvergens. (Vissza a feladathoz: 6.13. [19]) 

d) A primitív függvény alapintegrál:  . 

Azonban az integrálási intervallum kétirányban végtelen, ezért valahol (egy tetszőleges helyen, mondjuk az 

 helyen) ketté kell bontanunk és külön-külön kiszámítanunk a határértékeket: 

 , 

tehát az improprius integrál konvergens. (Vissza a feladathoz: 6.13. [19]) 

6.14. Megoldás. a) A primitív függvény (parciális integrálással): 

 . 

Mivel az integrandus a  intervallumon belül nincs értelmezve a 0 pontban (de máshol mindenütt folytonos 

és ezért integrálható), így az integrál a 0 pontban jobbról improprius: 

 

(a  határértéket például l'Hospital szabállyal számolhatjuk ki), tehát az improprius integrál 

konvergens. (Vissza a feladathoz: 6.14. [19]) 

b) A primitív függvény (a (6.3) és (6.4) összefüggések alapján): 

 . 

Mivel az integrandus az  intervallumon belül nincs értelmezve a  pontban (de máshol mindenütt 

folytonos és ezért integrálható), így az integrál a  pontban balról improprius: 

 , 

tehát az improprius integrál divergens. (Vissza a feladathoz: 6.14. [19]) 

f6_13
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c) A primitív függvény: a  vagyis  helyettesítést alkalmazzuk:  , így 

 . 

Mivel az  integrandus a  intervallumon belül nincs értelmezve a 0 pontban (de máshol mindenütt 

folytonos és ezért integrálható), így az integrál a 0 pontban jobbról improprius: 

 , 

tehát az improprius integrál konvergens. (Vissza a feladathoz: 6.14. [19]) 

d) A primitív függvény (a (6.3) és (6.4) összefüggések alapján): 

 . 

Vigyázat: az  integrandus az  intervallum belsejében nincs értelmezve az  pontban, tehát 

ebben a pontban ketté kell vágnunk az  intervallumot, és mindkét részintervallumban ki kell számolnunk 

(külön-külön) az improprius integrálokat: 

 

ahol 

 

és 

 . 

Ez utóbbi (improprius) integrált már felesleges kiszámolnunk, hiszen az előző már divergens volt, és így az 

egész  intervallumra vonatkozó (improprius) integrál is divergens! (Vissza a feladathoz: 6.14. [19]) 

5. Numerikus integrálás 

Trapézformula: 
 

 

(M.6.

10) 

ahol  és  , hibája 
 

 

(M.6.

11) 

Simpson formula: 
 

f6_14
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(M.6.

12) 

(az osztópontokhoz tartozó szorzótényezők :  1 , 4 , 2 , 4 , 2 , ... , 2 , 4 , 1), ahol  páros,  

és  , hibája 
 

 

(M.6.

13) 

6.15. Megoldás. a)  , tehát az osztópontok 

 . 

A trapézformula szerint így 

 
(Vissza a feladathoz: 6.15. [19]) 

b)  , az osztópontok  , 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.15. [19]) 

c)  , az osztópontok  , 

 

A zsebszámológép szerint  . (Vissza a feladathoz: 6.15. [19]) 

6.16. Megoldás. a) A 4.9. [78] Megoldás alapján  , így  esetén 

 , 

tehát a 6.15. [127] Megoldás b) közelítés hibája (6.11) szerint legfeljebb 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.16. [20]) 

b) A 4.9. [78] Megoldás alapján  , így  esetén 

 , 
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tehát a 6.15. [127] Megoldás b) közelítés hibája (6.11) szerint legfeljebb 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.16. [20]) 

c)  , nyilván  esetén  , 

így a 6.15. [127] Megoldás c) közelítés hibája (6.11) szerint legfeljebb 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.16. [20]) 

6.17. Megoldás. Az osztópontok megegyeznek a 6.15. [127] megoldásban kiszámoltakkal. A Simpson- formula 

szerint: 

a)  , 

b)  , 

c)  
. (Vissza a feladathoz: 6.17. [20]) 

6.18. Megoldás. a) A 4.9. [78] Megoldás alapján 

 , 

ennek felső becslése kell ha  . 

A szokásos legegyszerűbb (triviális) felső becslési módszert használjuk: "külön számláló maximuma osztva 

nevező minimuma" : 

 ahol  , és  esetén  , amikor 

 , tehát 

 , 

a 6.17.a) közelítés hibája pedig a (6.13) formula szerint legfeljebb 

 . (Vissza a feladathoz: 6.18. [20]) 

b) A 4.9. [78] Megoldás alapján 

 ahol  , 
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ennek felső becslése kell ha  és így  . 

Ez esetben  , így 

 , 

a 6.17.b) közelítés hibája pedig a (6.13) formula szerint legfeljebb 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.18. [20]) 

c)  , nyilván  esetén  , 

így a 6.17. [128] Megoldás c) közelítés hibája (6.13) szerint legfeljebb 

 . (Vissza a feladathoz: 6.18. [20]) 

6.19. Megoldás. Az a) és d) feladatokat a trapézformulával, a b) és c) feladatokat a Simpson-formulával oldjuk 

meg. 

a)  , az osztópontok  , 

 , 

Hibabecslés: 

 , 

ennek mérete  esetén 

 , 

ahonnan a közelítés hibája legfeljebb 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.19. [20]) 

b)  , az osztópontok  , 

 , 

Hibabecslés: 

 , 

ahol  , így  esetén  . 

f6_18
m6_17
f6_18
f6_19


 Integrálszámítás és alkalmazásai  

 130  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Most keressük meg a  függvény szélsőértékeit: 

 , 

vagyis a  függvény szigorúan monoton növő minden  esetén. Ekkor 

 

a közelítés hibája pedig a (6.13) formula szerint legfeljebb 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.19. [20]) 

c)  , az osztópontok  , 

 , 

Hibabecslés:  A (4.9 [12]) feladat számolását felhasználva 

 , 

ami könnyen becsülhető felülről: 

 esetén  , és így 

 , 

ahonnan 

 . 

(Vissza a feladathoz: 6.19. [20]) 

d)  , az osztópontok  , 

 , 

Hibabecslés(*): 

 

ahol  a  azonosság alapján. 

Ekkor  miatt  és így 

 , 
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ahonnan a közelítés hibája legfeljebb 

 . (Vissza a feladathoz: 6.19. [20]) 

6.20. Megoldás.  Az előző 6.19. [129] Megoldások alapján 

a)  megoldása 

 , (Vissza a feladathoz: 6.20. [20]) 

b)  megoldása 

 , (Vissza a feladathoz: 6.20. [20]) 

c)  megoldása 

 , (Vissza a feladathoz: 6.20. [20]) 

d)  megoldása 

 . (Vissza a feladathoz: 6.20. [20]) 
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. fejezet - Ajánlott irodalom 

. A feladatokhoz kapcsolódóak 
 
[GyZs] Gyöngyösi.Zsolt: A primitív függvény keresésének módszerei, avagy a "Nagy receptkönyv", 
http://www.stud.u-szeged.hu/Gyongyosi.Zsolt/recept1.pdf 
[SzA] Szalkai István: Szemléletes analízis I. , 
http://www.tankonyvtar.hu, megjelenés alatt. 
[SzK] Szalkai István, Koltay László: Analízis I. feladatgyűjtemény, Pannon Egyetemi kiadó, 2009. 
[SzM] Szalkai István: Mindennapi matematika, előkészületben. 
[www0] Szalkai István, Koltay László: Analízis feladatok és interaktív megoldásuk, 
Pannon Egyetem Könyvtár DigiTool digitális gyűjteménye 
[www1] Szalkai István: Elemi függvények emlékeztető, 
http://math.uni-pannon.hu/~szalkai/Fv-ossz-jav.zip 
[www2] Szalkai István: Részletes derivált- és integrál- táblázat, 
http://math.uni-panon.hu/~szalkai/Der+Int-tablazat-sk-nagy.gif 
[www3] Szalkai István: Érintő meredekségének változásai, 
http://math.uni-panon.hu/~szalkai/derivalt_csokken.avi és 
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[www4] Szalkai István: Gyökközelítés intervallumfelezéssel, Számítógép-program, 
http://math.uni-pannon.hu/~szalkai/Interv2.exe 
[www5] Szalkai István: A parciális törtekre bontás módszere, 
http://math.uni-pannon.hu/~szalkai/ParcTort-pdfw.pdf 
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. fejezet - Az alapfüggvények 
különféle jelölései 

"exponenciális"  ,  , 

"logaritmus"  ,  , 

"szinusz"  , 

"koszinusz"  , 

"tangens"  , 

"kotangens"  , 

"árkusz szinusz"  , 

"árkusz koszinusz"  , 

"árkusz tangens"  , 

"árkusz kotangens"  , 

Hiperbolikus függvények: fentiek után hyp vagy h betűket teszünk, vagy még használatos: 

"szinusz hiperbolikusz"  , 

"koszinusz hiperbolikusz"  , 

"tangens hiperbolikusz"  , 

"kotangens hiperbolikusz"  , 

inverzeik: fentiek elé Area vagy Ar vagy A jelet teszünk. 


