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2. fejezet - Sorok, függvények 
határértéke és folytonossága. 
Aszimptoták 

1. 2.1 Bevezetés 

A feladatgyűjtemény a matematikai analízis tantárgy gyakorlatainak tananyagát öleli fel a NyME 

Geoinformatikai Kar mérnöki szakán. A feladatgyűjtemény külön fejezetekben tárgyalja az egyes 

anyagrészeket. 

Minden fejezet elején megtalálhatók a legfontosabb definíciók és tételek bizonyítás nélkül, amelyek ismerete 

elengedhetetlen a feladatok megoldásához. Minden fejezetben találhatók részletesen kidolgozott példák, 

amelyek az egész tananyagot felölelik, és segítik annak megértését. 

Minden fejezet végén feladatok találhatók, amelyeket további gyakorlás és az önálló munkára való szoktatás 

céljából készültek. A feladatok részben saját összeállításúak, továbbá más forrásból átvettek, illetve 

átdolgozottak. 

A fejezetek tananyagai egymásra épülnek, ezért érdemes a feldolgozott sorrendben haladni a tanulásban. 

A feladatgyűjtemény célja hallgatóink munkájának, tanulásának könnyítése, matematika tanulásának 

elmélyítése. 

A fokozatosság elvén alapuló feladatok pedig fejlesztik a matematikai gondolkodásukat, valamint a szaktárgyak 

és alapozó tárgyak elsajátításához szükséges ismeretek elmélyítését, a feladatmegoldó készséget, jártasságot. 

A hallgatók, olyan alapokra tesznek szert, amelyek felhasználásával képessé válnak a gyakorlatban felmerülő 

problémák modelljeinek felállítására, és azok megoldására. 

A feladatok megoldásával szakmájához szükséges konvertibilis és tovább építhető matematikai ismeret 

birtokába jut. 

2. 2.2 Sorok 

Definíció: Az a1, a2, a3, a4,..., an,... valós számsorozat elemeiből képzett a1 + a2 + a3 +... + an +... „formális” 

összeget, végtelen (numerikus) sornak nevezzük. Jelölése: a1 + a2 + a3... +  an  +... = ,  ahol az an valós 

számsorozat. 

Definíció: A numerikus sor első n elemének összegét az sn = = a1 + a2 + a3 +... + an  összeget a 

numerikus sor n-edik részletösszegének nevezzük. 

A végtelen sorhoz rendelhetünk egy sorozatot, a sor úgynevezett részletösszeg-sorozatát a következő módon: 

s1 = a1 

s2 = a1 + a2 

s3 = a1 + a2 + a3 

 

sn = a1 + a2 + a3 + a4 +... +an 
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Definíció: Azt mondjuk, hogy a végtelen sor konvergens és összege az A valós szám, ha 

részletösszegeinek sorozata konvergens és határértéke A. Jelölése:  

A végtelen sor divergens, ha a részletösszegek sorozata divergens. 

Definíció: Az an = aqn-1 mértani sorozatból képzett sort végtelen mértani sornak nevezzük, ahol ,a’ adott valós 

szám. 

Tétel: A végtelen mértani sor akkor konvergens, ha |q|  1, és összege: 

. 

Ha |q| ≥ 1, akkor a mértani sor divergens. 

Tétel: Ahhoz, hogy egy  sor konvergens legyen, szükséges, de nem elégséges a  feltétel. 

Ha a feltétel nem teljesül, akkor biztos, hogy a sor divergens. 

Definíció: A végtelen sor pozitív tagú, ha an  0 minden n-re. 

Definíció: Ha a pozitív tagú és sorok között olyan kapcsolat van, hogy véges sok n kivételével 

minden n-re fennál az an ≤ bn egyenlőtlenség, akkor azt mondjuk, hogy a majoráns sora a sornak, 

illetve minoráns sora a sornak. 

Tétel: Majoráns kritérium 

Ha a (poz. tagú) majoráns sor konvergens, akkor a pozitív tagú sor is konvergens. 

Tétel: Minoráns kritérium 

Ha a (poz. tagú) minoráns sor divergens, akkor a pozitív tagú sor is divergens. 

Tétel: D’Alambert-féle hányados kritérium (határérték formula) 

Ha a pozitív tagú sorra igaz, hogy a  határérték létezik, akkor A  1 esetén a sor 

konvergens, A  1 esetén divergens, A = 1 esetben a konvergenciát nem tudjuk megállapítani e kritériummal, a 

sor lehet konvergens és divergens . 
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Tétel: A Cauchy-féle gyökkritérium határérték alakja 

Ha a pozitív tagú sorra igaz, hogy 

 

Definíció: A végtelen sort alternálónak (váltakozó előjelűnek) nevezzük, ha szomszédos tagjainak előjele 

különböző. A , ahol an  0 bármely n-re váltakozó előjelű sort Leibniz-féle sornak nevezzük, ha 

tagjai abszolút értékben csökkennek. 

Tétel: Egy Leibniz-féle sor akkor és csak akkor konvergens, ha általános tagja nullához konvergál. 

2.1. 2.2.1 Mintapéldák 

1. Példa: Határozzuk meg az  végtelen sor összegét! 

Megoldás: 

Az  részletösszeg sorozat határértékének vizsgálatához: 

először az  törtet parciális törtekre bontjuk: 

 

, tehát 

. 

Az n-edik részletösszeg: 

 

, tehát: 
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. A sor tehát konvergens és összege . 

2. Példa: Határozzuk meg a következő végtelen sorok összegét, ha léteznek! 

a.)  

b.) . 

Megoldás: 

Mértani sorok: 

a.) , tehát konvergens, ezért összege 

. 

b.)  Mivel itt q = 2  1, a sor divergens. 

3. Példa: Vizsgáljuk meg a  pozitív tagú sort konvergencia szempontjából! 

Megoldás: 

A vizsgálathoz felhasználjuk a  sort. Igaz ∀ n-re, hogy  és a  sor konvergens – mert 

mértani és  1 –, így ezzel a sorral majoráltuk (felülről közelítettük) a sort, így az is 

konvergens. 

4. Példa: Konvergens-e a  sor? 

Megoldás: 

Mivel   0, így alkalmazhatjuk a hányados-kritériumot: 
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1, tehát a sor divergens. 

5. Példa: Konvergens-e a  sor? 

Megoldás: 

an  0, így alkalmazhatjuk a gyökkritériumot: 

1, a sor konvergens. 

6. Példa: Konvergens-e a  sor? 

Megoldás: 

Ha a sort vizsgáljuk, akkor látjuk, hogy ez egy Leibniz-féle. Megnézzük, hogy a tételben kimondott szükséges 

és elégséges feltétel teljesül-e: 

, a sor konvergens. 

2.2. 2.2.2 Feladatok 

1. A részletösszegek sorozatának vizsgálatával döntsük el, hogy az alábbi sorok konvergensek-e és határozzuk 

meg az összegüket.! 

a.)  

b.)  c.)  

d.)  e.)  

2. Mutassuk meg, hogy a  sor divergens! 

3. Határozzuk meg a  sor összegét. 

4. Határozzuk meg az alábbi sorok összegét! 
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a.)  b.)  

c.)  d.)  

e.) 64+16+4+.......... 

f.)  g.)  

5. Egy végtelen mértani sor összege 8, a második részletösszeg 6. Határozzuk meg az első tagot, és a hányados 

értékét! 

6. Milyen x-re konvergens a  sor! 

7. A hányadoskritérium vagy a gyökkritérium segítségével döntsük el az alábbi sorok konvergenciáját! 

a.)  b.)  

i.  d.)  

a.  f.)  

b.  h.)  

i.  j.)  

a.  l.)  

b.  n.)  

8. Döntsük el, hogy az alábbi sorok közül melyek konvergensek! 

a.  b.)  

i.  d.)  
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a.  f.)  

b.  h.) . 

9. Konvergens-e a sor? 

10. A majoránskritérium illetve a minoránskritérium segítségével döntsük el az alábbi sorok konvergenciáját! 

a.  b.)  

3. 2.3 Függvények határértéke és folytonossága 

Definíció: Legyen f olyan egyváltozós valós függvény, amelynek értelmezési tartománya felülről nem korlátos 

halmaz. Ha minden olyan (xn) valós számsorozat esetén, amelyre   (xn ⊂ Df), igaz, hogy 

, akkor azt mondjuk, hogy f-nek létezik határértéke a plusz végtelenben és ez A-val egyenlő. 

Definíció: Az f függvénynek a + -ben ( – -ben) a határértéke +  illetve – , ha bármely (xn) számsorozat 

esetén, amelyre    ( ), xn ⊂ Df, igaz, hogy  , illetve . 

Definíció: Legyen az f egyváltozós valós függvény x0 valamely környezetében (esetleg x0-t kivéve) értelmezve. 

Azt mondjuk, hogy az f függvénynek az x0 helyen a határértéke az A⊂R szám, ha bármely x0-hoz konvergáló 

(xn) (xn ⊂ Df, xn ≠ x0) sorozathoz tartozó (f(xn)) függvényérték sorozat az A-hoz tart. Jelölése: . 

Definíció: Legyen az f függvény az x0 pont valamely környezetében értelmezett, kivéve esetleg az x0 pontot. 

Ekkor az f függvénynek az x0 helyen a határértéke plusz végtelen (illetve –∞), ha bármely xn → x0 (xn ⊂ Df, 

xn ≠ x0) sorozatra igaz, hogy f(xn) → +∞ (–∞). Jelölése: , illetve . 

Néhány nevezetes határérték: 

     (a  1, k ⊂ R), 

, 

, , 
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Tétel: Legyen f és g két függvény, és létezzen mindkettőnek határértéke az x0 pontban: 

     és    , ekkor a két függvény összegének, különbségének és szorzatának is 

létezik határértéke, és 

, 

 

 

Ha a fenti feltételeken kívül igaz még, hogy , akkor az f és a g függvény hányadosának is létezik 

határértéke, és fennáll, hogy 

     (B ≠ 0). 

Definíció: Az f függvényt folytonosnak nevezzük az x0 (x0⊂ Df) pontban, ha az x0 pontban létezik határértéke, és 

az egyenlő a függvény x0 pontbeli helyettesítési értékével: . 

Ha csak a bal oldali határérték azonos a függvényértékkel, akkor balról, ha csak a jobb oldali határérték azonos, 

akkor jobbról folytonosnak nevezzük a függvényt. Jelölése:            

Tétel: a) Ha f és g az x0 pontban folytonos, akkor az x0 pontban az f + g, f - g, f·g     és        (g(x0) ≠ 0) 

függvények is folytonosak. b) Ha a g függvény folytonos az értelmezési tartománya valamely x0 pontjában, az f 

függvény pedig folytonos a g(x0) pontban, akkor az f  g (y = f(g(x))) összetett függvény is folytonos az x0 

pontban. 

Definíció: (Általános aszimptota) az y = f(x) függvény görbéjének aszimptotája az y = ax + b egyenes, ha 

. , . 

Definíció: (Az y tengellyel párhuzamos aszimptota) 

Az y = f(x) függvény görbéjének aszimptotája az x = c egyenes, ha 

     vagy     . 

Definíció:(Az x tengellyel párhuzamos aszimptota) 

Az y = f(x)függvény görbéjének aszimptotája az y = c egyenes, ha 

     vagy      . 

3.1. 2.3.1 Mintapéldák 

7.Példa: Vizsgáljuk meg, a következő függvényeknek a plusz végtelenben vett határértékét! 
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a.)  b.)  (x ⊂ R). 

c.)  d.) . 

Megoldás: 

Racionális törtfüggvénynek x→ ∞ esetén keressük a határértékét, akkor legtöbb esetben előnyös az x megfelelő 

hatványával osztani a számlálót és a nevezőt: 

a.) . 

b.)  c.)  

d.) . 

8.Példa: Határozzuk meg a következő függvények határértékét! 

a.)  b)  c)  

d.)  e.) . 

Megoldás: 

a.)  

b.)  
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c.)  

d.)  

e.)  mert ha x → 0, akkor ctg x → ∞. 

9.Példa: Határozzuk meg a következő függvények határértékét! 

a.  b)  

i.  d)  

Megoldás: 

A számláló és a nevező szorzattá alakítása után egyszerűsítünk: 

a) , (x ≠ 5) 

b) , (x ≠ 1) 

c) , ( x ≠ ± 2 ) 

d) A nevezőben lévő gyökjelet az nevezetes azonosság segítségével elimináljuk, így 

az (x-3) tényezővel lehet egyszerűsíteni: 
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10.Példa: Határozzuk meg a következő függvények határértékét! 

a.  b.) ? 

Megoldás: 

A következő feladatokat a  határérték segítségével oldjuk meg: a.)

. 

b.)Ha a függvény  lenne, a határérték x → 0 (tehát 3x → 0) esetben 1 volna. A tört bővítésével értük ezt 

el. . 

11.Példa: Vizsgáljuk meg az alábbi függvényt folytonosság szempontjából: 

 . 

Megoldás: 

Az  függvény az x = 1 és x = –1 helyeken nem folytonos, mert nincs helyettesítési értéke. A 

függvény határértéke az x = 1 helyen , mivel 

 Így tehát a függvénynek az x = 1 helyen elsőfajú, mégpedig 

megszüntethető szakadása van. Ugyanennek a függvénynek másodfajú szakadása van az x = –1 helyen mert, 

     és     . 

12.Példa: Vizsgáljuk meg, hogy folytonos-e az alábbi függvény az x = 1 és x = 2 pontokban: 

f(x)= . 

Megoldás: 

Azt kell megnézni, hogy az adott pontokban a határérték megegyezik-e a helyettesítési értékkel. Ehhez először 

alakítsuk szorzattá a számlálót és a nevezőt is: 
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Innen látható, hogy az x = 1 a nevezőnek zérushelye, az x = 2 pedig a függvény számlálójának és nevezőjének is 

zérushelye. 

A határérték , a helyettesítési érték pedig f(2) = 2, nem egyeznek meg egymással, 

tehát ebben a pontban a függvény nem folytonos. 

Az x=1 pontban nincs határértéke, mivel . Így ebben a pontban sem folytonos a 

függvény. 

13. példa: Határozzuk meg az a paraméter értékét, hogy a függvény a valós számok halmazán folytonos legyen, 

ha 

. 

Megoldás: 

A határérték:  

Tehát  alapján az  a = 5. 

14. példa: Írjuk fel az  függvény görbéjének aszimptotáit. Vázoljuk fel a függvényt. 

Megoldás: 

1. Először a ferde aszimptota egyenletét határozzuk meg. 

 

Tehát az aszimptota egyenlete: y = x – 1. 

2. A függőleges aszimptota egyenletét az x = –1 pontban keressük, ahol a függvénynek szakadása van: 

. 

Ebből következik, hogy a függőleges aszimptota az x = –1 egyenes. 

3. A függvénynek nincs vízszintes aszimptotája, mivel 
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. A függvény vázlata: 

 
1. ábra 

3.2. 2.3.2 Feladatok 

11. Számoljuk ki a következő függvények határértékeit a megadott helyeken: 

a.  b.)  

i.  d.)  

a.  f.)  

b.  h.)  

i. j.)  

a.  l.)  

b.  n.)  

•  p.)  
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12.Számoljuk ki a következő határértékeket: 

a. b.)  

i.  d.)  

a. f.)  

b.  h.)  

i. j.)  

a. l.)  

b.  n.)  

13. Számoljuk ki a következő határértékeket! 

a. b.)  

i.  d.)  

a. f.)  

b.  h.)  

i. j.)  

a. l.)  

b. n.)  
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•  p.)  

14. Számoljuk ki a következő határértékeket: 

a. b.)  

i.  d.)  

a.  f.)  

b.  h.)  

i.  j.) . 

15.Vizsgáljuk meg a következő függvények folytonosságát! Adjuk meg úgy a paraméterek értékét, hogy az 

adott pontokban a függvények folytonosak legyenek. 

a. b.)  

i. d.)  

e.)  

a.  

16. Határozzuk meg a k állandó értékét úgy, hogy az 

 függvény folytonos legyen. 

17. Vizsgáljuk meg az alábbi függvényt folytonosság szempontjából: 
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. 

18. Vizsgáljuk meg, milyen típusú szakadások fordulnak elő a következő függvényeknél: 

a.  b.) . 

19. Határozzuk meg a következő függvények aszimptotáinak egyenletét! 

a.  b.)  

c.)  d.)  

a.  f.)  

20. Határozza meg az  függvény ferde (általános) aszimptotájának egyenletét! 

21. Határozza meg az  függvény szakadási pontjait (ha egyáltalán vannak ilyenek), és 

határozza meg az f függvény valamennyi vízszintes és függőleges aszimptotájának egyenletét! 

4. 2.4 .Megoldások 

1.) a.) konvergens és összege 1; b.) konvergens és összege ; 

c.) konvergens és összege ; d.) konvergens és összege ; 

e.) konvergens és összege . 

2.)   

 

 

Tehát a részletösszegek sorozata nem konvergens, így a sor divergens. 

3.)    



 Sorok, függvények határértéke és 

folytonossága. Aszimptoták 
 

 17  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

. 

4.) a.) ; b.) ; c.) ; d.) ; e.) ; f.) 50; 

g.)  . 

5.)     ;     . 

6.)    

, azaz . 

7.) a.) konvergens, gyökkritériummal; b.) divergens hányadoskritériummal; 

c.) nem dönthető el a kritériumokkal; d.) konvergens, bármelyik kritériummal; 

e.) konvergens, gyökkritériummal; f.) konvergens hányadoskritérium; 

g.) konvergens hányadoskritérium; h.) divergens hányadoskritériummal; 

i.) , konvergens. 

j.) konvergens hányadoskritérium; k.) konvergens, gyökkritériummal; 

l.) konvergens, gyökkritériummal; m.) divergens, hányadoskritérium; 

n.)  nem tudjuk eldönteni, további vizsgálat szükséges. Általános sornál a 

konvergencia szükséges feltétele, hogy  legyen. , a sor tehát 

divergens. 

8.) A Leibniz-kritériummal egyszerű számolás eredményezi a válaszokat. 

a.), b.), d.),f.),h.) konvergens; c.),e.), g.) divergens. 



 Sorok, függvények határértéke és 

folytonossága. Aszimptoták 
 

 18  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

9.)    

, tehát a sor konvergens. 

10.) a.) Mivel ≤ n, így a , és , tehát a sor divergens, így a 

minoránskritérium alapján a is divergens. 

b.) , ,  

 konvergens. 

11.) a.) ; 

b.)  ; c.)A határérték:12; 

d.) ; e.)A határérték:0; 

f.) ; 

g.) . 

h.)A határérték: ; 

i.)A vizsgált törtet -gyel bővítve, majd egyszerűsítve, ezt kapjuk: 
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 j.)

; 

k.)A határérték: 6; l.)A határérték: -2. 

m.) . 

n.)A határérték: . O.) A határérték: . p.) A határérték:24. 

12.) A következő algebrai függvényeknek a határértékét úgy számoltuk ki, hogy az x megfelelő hatványával 

osztottuk a számlálót és a nevezőt. 

a.)  b.) 

A határérték:5; c.) A határérték:-∞; 

d.)  

e.)Osszuk el a számlálót és a nevezőt is x-szel: 

 

f.)A határérték: . g.) . 

a. . i.)A határérték:-1. j.)A határérték: . 
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k.) . 

l.) Szorozzuk meg a függvényt -gyel. Összevonás és egyszerűsítés után azt kapjuk, 

hogy 

. 

m.)A határérték:0 

n.) Szorozzuk meg a függvényt -nel. Összevonás és egyszerűsítés után azt kapjuk, hogy 

. 

13.)A következő feladatok megoldásaiban a  nevezetes határértéket, valamint a szögfüggvények 

közötti összefüggéseket használtuk fel. 

a.  b.)  

i.  

d.)  

e.)  

f.)  

g.)  
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h.)  

 

i.)  

j.) Felhasználjuk a cosinusok különbségének szorzattá alakítását: 

 

 

k.)  

l.) 1.megoldás:  

Felhasználva:  

. 

2.megoldás: 

 

m.)A tangens definícióját és az előbbi példát felhasználva három egyszerűbb határérték szorzatára bontottuk fel. 
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. 

n.)A tangens definíciója és a szögfüggvények transzformációjával: 

 

o.)  

 

p.) . 

14.)A következő feladatok megoldása során a , a⊂R határértéket felhasználva alkalmas 

átalakításokat végeztünk. 

a.) ; 

b.) ; 

c.) ; 

d.) ; 

e.) A határérték: , 
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f.)  

g.) 

h.) 

Vezessük be az 5x=y helyettesítést: 

, mivel ; 

i.)  Alkalmazzuk a rendőr-elvet. 

A gyökjel alatti mennyiséget alulról és felülről becsüljük, felhasználva, hogy . 

, , ezért . 

j.)

. 

15.)a.)Nem folytonos, mert a függvényérték nem egyenlő a határértékkel. 

b.)Folytonos, mert, . 

c.) Nem folytonos, mert,  

d.) a= -nél folytonos, mivel . 

e.) b= -nál folytonos a függvény, mivel . 
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f.)  

 

Tehát az f(x)függvény, akkor folytonos, ha =2. 

16.) Az  (parabola) függvény az x0értékekre folytonos, az 1+x (egyenes) 

függvény is az x0 értékekre folytonos. Ahhoz, hogy x=0-ban az f(x) folytonos legyen, úgy kell definiálni a 

függvényértéket, hogy az összetételnél is folytonos legyen. 

 

Tehát az f(x)függvény, akkor folytonos, ha k=1. 

17.) , \{1,2}, ezen a halmazon folytonos. Ott vizsgáljuk, ahol 

nem folytonos, az -ben. 

, azaz létezik . 

A függvénynek itt hézagpontja van. Ebben a pontban a függvénynek elsőfajú (megszüntethető) szakadása van. 

-ben  

 

Itt nem létezik határérték, ez póluspont. Ebben a pontban másodfajú (nem megszüntethető) szakadása van a 

függvénynek. 

18.) a.)  \{-2,3} 

-ben , elsőfajú (megszüntethető) szakadása van a 

függvénynek. 

 -ban  

, másodfajú (nem megszüntethető) szakadása van a 

függvénynek. 

b.) f(x) minden x-re értelmezve van, de x=0-nál szakadása van, mert 
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 és  miatt a 0 helyhez tartozó jobb és baloldali határértékek egymással nem 

egyeznek meg, itt nincs határérték. A szakadás nem szüntethető meg. 

19.) a.)  

A ferde aszimptota egyenlete: y=ax+b 

,  y=x. 

Függőleges aszimptota: 

   x=0. 

A függvény vázlata: 

 
2. ábra 

b.) , 

, , y=x-4. 

 x=-2 a függőleges aszimptota egyenlete. 

A függvény vázlata: 

 



 Sorok, függvények határértéke és 

folytonossága. Aszimptoták 
 

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

3. ábra 

c.)Ferde aszimptota egyenlete: y=x. 

Függőleges aszimptota egyenlete:x=-1 és x=1. 

Vízszintes aszimtota nincs. 

d.) Ferde aszimptota egyenlete: y=x-1. 

Függőleges aszimptota egyenlete:x=-1 

Vízszintes aszimtota nincs. 

e.) , ezért függőleges aszimptota nincs. 

,  

Egy vízszintes aszimptota van, egyenlete y= . 

f.) \{0}, 

Függőleges aszimptota egyenlete:x=0. 

Ferde aszimptota egyenlete: y=x. 

20.) Ferde aszimptota egyenlete: y=2x-6. 

21.)   

f(x) nem folytonos az x=4 és x=-1-ben, mert nincs értelmezve ezekben a pontokban. Másrészt x=-1 

megszüntethető szakadási pont. Ha f(-1)=- , akkor az új függvény folytonos x=-1-ben, mivel 

. 

Egyetlen függőleges azimptota van, az x=4. 

Mivel , az x tegely, vagyis y=0 a vízszintes aszimptota. 
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