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5. fejezet - Integrálszámítás 
alkalmazása 

1. 5.1 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. 5.2 Határozott integrál 

Tétel:(Newton-Leibniz-szabály): Ha az f függvény az [a;b] intervallumon integrálható és F(x) az [a;b] 

intervallumon folytonos, és minden  F’(x) = f (x), akkor 

. 

A határozott integrált tehát ezen formula segítségével számíthatjuk ki. 

Tétel: Az f függvény [a;b] intervallumon való integrálhatóságának szükséges feltétele, hogy f az [a;b]-n korlátos 

legyen. 

Tétel: Ha az f függvény az [a;b] intervallumon folytonos, akkor itt integrálható. 

1.példa: Számítsuk ki az  határozott integrált! 

Megoldás: Létezik az integrál, mert az  függvény az [0;1]-on folytonos. 
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2.példa: Számítsuk ki az  határozott integrált! 

Megoldás: Létezik az integrál, mert az  függvény az [0; ]-on folytonos. 

. 

3.példa: Számítsuk ki az  határozott integrált! 

Megoldás: Létezik az integrál, mert az  függvény az [1;e]-on folytonos. 

A parciális integrálásra alkalmazzuk Newton-Leibniz képletet. 

 

4.példa: Számítsuk ki az  határozott integrált! 

Megoldás: Létezik az integrál. Mivel az adott integrált helyettesítéssel kell megoldani, ezért a határokat is meg 

kell változtatni. 

 , ,  

. 

Feladatok: 

Léteznek-e a határozott integrálok? Ha igen, adja meg az értéküket! 

1.   2.   

2.   4.   
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3.  

6. a.)     b.)   

3. 5.3 A határozott integrál alkalmazásai 

3.1. 5.3.1 Területszámítás 

1. Az f(x) függvény és az x tengely közti zárt terület 

Az integrál geometriai értelmezéséből következik, hogy ha f korlátos és integrálható az [a;b] intervallumon, és 

ha f(x) ≥ 0, akkor az  annak a síkidom területének a mérőszámát jelenti, amelyet az f grafikonja, az 

x = a és x = b egyenesek és az x tengely határolnak, feltéve,. 

 
1. ábra 

Ha f(x) ≤ 0 (x ⊂ [a;b]), akkor –f(x) ≥0 és így 

 

Így a terület mérőszámát az integrál abszolút értéke, vagy annak –1 szerese adja. 

5.példa: Számítsuk ki az f(x) =  függvény alatti területet az [1;4] intervallumon. 

Megoldás: 

 

 
2. ábra 

6.példa: Mekkora területet zár be az x tengellyel a [0;2π] intervallumon az f(x) = sin x függvény grafikonja? 
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Megoldás: 

 
3. ábra 

 

Az ábrából látható, hogy ilyenkor a feladatot úgy kell megoldani, hogy az intervallumba eső zérushelyekkel 

részintervallumokra bontunk. 

. 

2. Görbék közé zárt terület meghatározása 

Az y = f(x) és y = g(x), x = a, x = b által bezárt terület, ha f(x) > g(x)  > 0 

. 

 
4. ábra 

Ez a képlet akkor is érvényes, ha f(x) illetve g(x) az intervallumon negatív értékeket is felvesz. 

7. példa: Számítsuk ki az f(x) = x2 és g(x) = 2x függvények által határolt területet. 

Megoldás: Az integrációs határokat a két függvény grafikon metszéspontjainak abszcisszája adja: x2 = 2x, 

ahonnan x1 = 0, x2 = 2. Ez alapján a metszéspontok: M1(0;0), M2 (2;4). 

A [0;2] intervallumon g(x) ≥ f(x). 

 
5. ábra 
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. 

8. példa: Határozzuk meg az f(x) = –x2 + 8x–9 és g(x) =  függvények által bezárt síkidom 

területének mérőszámát. 

Megoldás: Kiszámoljuk a görbék metszéspontjait. 

, –2x2 + 16x – 18 = x2 – 8x + 18 

x2 – 8x + 12 = 0, ha x1 = 2, x2 = 6. 

 
6. ábra 

 

 

9. példa: Számítsuk ki az f(x) = 4, g(x) = x2  és  h(x) =  

függvények görbéi által bezárt terület mérőszámát. 

Megoldás: 

 
7. ábra 

 

Mivel az f függvény görbéje alatti síkidom téglalap, így területe: 2·4 = 8, így 
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T= t1 + t2 = . 

Feladatok: 

A megoldásokhoz készítsen ábrát! 

7. Határozzuk meg az  függvény görbe alatti területét a (-1;1) intervallumon. 

8. Számítsuk ki az  görbe és az x tengely által határolt síkidom területét. 

9. Számítsuk ki az  görbe és az y=0 által bezárt síkidom területét. 

10. Határozzuk meg az  függvénygörbe alatti területet a 0≤x≤1 intervallumon. 

11. Határozza meg az y=cos2x függvény grafikonja és az x tengely közé eső területet a  határok között. 

12. Határozzuk meg a következő függvények görbéi által határolt síkidomok területét. 

a.)  és y=x+2 

b.)  és y=x+3 

c.)  és y=3x 

d.)  és y=x+2 

e.)  és  

f.) ,  és  

g.) ,  és y=x 

h.)y=ln(x+3), y=x+2 és x=0 

i.) ,  és y=2 

13. Határozzuk meg annak a síkidomnak a területét, amelyiket az  parabola, az y=-x+7 

egyenes és az x tengely határol. 

14.Hány egységnyi a y=sinx és y=cosx görbék által bezárt terület a intervallumban? 
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15. Határozzuk meg az  parabola, a P(3,5) pontbeli érintője és az y tengely által közrefogott 

síkidom területet. 

16. Határozzuk meg az  parabola E(2, ) pontjához húzott érintő, a görbe és az x tengely 

által bezárt területet. 

17. Határozzuk meg az , az E(9, ) pontbeli érintője és az y tengely által közrefogott síkidom 

területet. 

18. Mennyinek válasszuk az a értékét, hogy az  függvény [-a,a]-ra vett függvénygörbe alatti 

területe  legyen? 

19. Határozzuk meg az  és  görbék által közrefogott terület mérőszámát. 

20. Számítsuk ki az , görbe és az y tengely által határolt síkidom területét. 

21. Határozza meg az hiperbola és a P(2,2) pontra illeszkedő, y=x egyenesre merőleges egyenes által 

határolt síkidom területét. 

22. Igazoljuk, hogy a bevonalkázott parabolaszelet-terület 2/3-a a húr, az x tengely és az érintő határolta OAB 

háromszög területének. 

 
8. ábra 

3.2. 5.3.2 Síkgörbe ívhossza 

Tétel: Ha az f függvény az [a;b] intervallumon differenciálható és f ’ folytonos ezen az intervallumon, akkor az 

y = f(x) görbe rektifikálható és ívhossza 

. 

10. példa: Számítsuk ki az 

 egyenletű asztroid ívhosszát (a>0 adott)! 

Megoldás: 
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9. ábra 

A szimmetria miatt elég az ívhossz negyedrészét kiszámítani 

 

Az implicit függvényt deriválva:  y’ =  

1 + y’2 = 1 +  

 

 

Az asztroid ívhossza (kerülete) : s = 6a. 

Feladatok: 

23. Számítsuk ki az  függvény görbéjének az  és  abszcisszájú pontjai által határolt 

ívének hosszúságát. 

24. Számítsuk ki az  függvény [0,11]-ra vett görbedarabjának ívhosszát. 

25. Határozzuk meg értékét úgy, hogy az  görbe  szakaszának hossza 12 egység legyen. 

26. Határozza meg az  függvénygörbe ívhosszát a [0,1] intervallumon. 

27. Határozzuk meg az  kör ívének hosszát az  és  abszcisszájú pontok által 

határolt szakasz felett (tehát a 4 sugarú negyedkör kerületét). 

28. Számítsuk ki az y=lnx görbe 1 ≤ x ≤ 2 intervallumbeli ívhosszát4 
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3.3. 5.3.3 Térfogatszámítás 

Tétel: Ha az f függvény az [a;b] intervallumon folytonos és f(x) ≥ 0, akkor az f grafikonjának x tengely körüli 

megforgatásával keletkező forgástest térfogata: 

 

11.példa: Forgassuk meg az   függvény görbéjét (amely félkör) az x tengely 

körül, és határozzuk meg a keletkezett forgástest (gömb) térfogatát a [–r;r] intervallumban! 

Megoldás: 

 
10. ábra 

 

amely valóban egy r sugarú gömb térfogatának ismert mérőszáma. 

12. példa: Számítsuk ki az  ellipszis felső ívének az x tengely körüli megforgatásával előálló 

forgási ellipszoid térfogatát! 

Megoldás: 

 
11. ábra 
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Az y tengelyre való szimmetria miatt egyszerűbben számolhatunk, ha a [0,r] ill. [0,a] –n számolt eredményt 

szorozzuk meg 2-vel. 

13. példa: Forgassuk meg az y=lnx függvény görbéjét az y tengely körül, és határozzuk meg a keletkezett 

forgástest térfogatát a [0,6] intervallumban! 

Megoldás:  

 
12. ábra 

 

Feladatok: 

Ahol lehet, készítsen ábrát! 

29. Forgassuk meg a következő görbéket az x tengely körül, és határozzuk meg a keletkező forgásfelületek és a 

megadott intervallumok végpontjaiban az x tengelyre állított merőleges síkok határolta térrész térfogatát! 

a.) , 0 ≤ x ≤ 2 

b.) , 1 ≤ x ≤ 2 

c.) y=lnx, 1 ≤ x ≤ e 

30.) Forgassuk meg a következő görbéket az y tengely körül, és határozzuk meg a keletkező forgásfelületek és a 

megadott intervallumok végpontjaiban az y tengelyre állított merőleges síkok határolta térrész térfogatát! 

a.) , 1 ≤ y ≤ 4 

b.) ,  ≤ y ≤ 1. 

31. Számítsuk ki az  ellipszis felső ívének az x tengely körüli megforgatásával előálló forgási 

ellipszoid térfogatát! 

32.) Számítsuk ki az  függvény görbéjének az x tengely körüli forgatásakor keletkező test 

térfogatát az origó és az inflexiós pont abszcisszája által adott intervallumon! 
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33.) Számítsuk ki annak a testnek a térfogatát, amelyet az y=sinx függvény 

0 ≤ x ≤  intervallumhoz tartozó ívének x tengely körüli forgatásával kapunk! 

34.) Számítsuk ki annak a testnek a térfogatát, amelyet az y=cosx függvény 

0 ≤ x ≤  intervallumhoz tartozó ívének x tengely körüli forgatásával kapunk! 

35.) Egy hordó dongájának egyenlete , ahol  ≤ x ≤ . Határozzuk meg a hordó térfogatát, 

ha az x tengely körül forgatjuk! 

36.) Számítsuk ki annak a forgástestnek a térfogatát, amelyet az  és az  parabolák 

által határolt síkidom x tengely körüli forgatásával kapunk! 

37.) Határozzuk meg az  és az  egyenletű görbék által határolt síkidom x tengely 

körüli megforgatásával keletkező test térfogatát! 

38.) Mekkora b értéke, ha az  görbét az x tengely körül megforgatva 

a [4;b] intervallumon keletkezett forgástest térfogata  egység? 

39.) Vezessük le az r sugarú, m magasságú egyenes körkúp térfogatának ismert képletét az integrálszámítás 

segítségével! 

40.) Vezessük le az m magasságú csonkakúp térfogatképletét az integrálszámítás segítségével, ha az alapkör 

sugarát R, a fedőkör sugarát pedig r jelöli! 

41.) Számítsuk ki annak a gömbcikknek a térfogatát, amelyet az R sugarú, ϕ nyílású körcikk a ϕ szög egyik 

szára körüli forgással leír! 

3.4. 5.3.4 Improprius integrál 

3.4.1. 5.3.4.1 A Riemann-integrál fogalom kiterjesztése, ha az intervallum nem 
zárt, végtelenbe nyúlik 

Definíció: Legyen f olyan függvény, amely minden ω0-ra az [a;ω] intervallumon integrálható. Ha létezik a 

 

véges határérték, akkor ezt az f függvény a-tól végtelenig vett improprius integráljának nevezzük és így jelöljük: 

. 

Ha a határérték nem véges vagy esetleg nem is létezik, akkor az improprius integrált divergensnek mondjuk. 

14. példa:  

Megoldás: 
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13. ábra 

. 

A határérték véges, az improprius integrál konvergens. 

15. példa:  

Megoldás: 

 
14. ábra 

. 

Véges határérték nem létezik, ezért az improprius integrál divergens. 

16. példa:  

Megoldás: 

 
15. ábra 
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. 

3.4.2. 5.3.4.2 Nem korlátos függvények integrálása 

Definíció: Ha az f(x) függvény az [a;b] intervallum b pontja környezetében nem korlátos, de minden [a;b – ε] 

intervallumon integrálható függvény (0 ε  b– a), és létezik a  véges határérték akkor, ennek 

értékét az f függvény [a;b] intervallumon vett improprius integráljának nevezzük. Tehát 

. 

Ha az f függvény az [a;b] intervallumon nem integrálható, de integrálható ennek minden [a + δ;b] alakú 

részintervallumán, ahol 0  δ  b – a, akkor: 

 

Vigyázzunk, mert a jelölés ugyanaz, mint a Riemann- integrálnál volt! 

17. példa: Határozzuk meg az   improprius integrál értéket! 

Megoldás:  

 
16. ábra 

18. példa: Határozzuk meg az    görbe alatti területet a [-8;1] intervallum fölött! 

Megoldás: 
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17. ábra 

A függvény az x=0-ban nem értelmezett, környezetében nem korlátos, és ez az intervallum belsejében van, ezért 

az előzőket figyelembe véve a következőképpen járunk el: 

  

. 

Az improprius integrál konvergens, így a terület létezik és 9-el egyenlő. 

Feladatok: 

42.) Számítsuk ki a következő improprius integrálokat! Döntsük el , hogy konvergensek-e az integrálok! 

a.) ; b.) ; 

c.) ; d.) ; 

e.) ; f.) ; 

g.) ; h.) ; 

i.) ; j.) . 

43.) Konvergens-e a következő improprius integrál? 

a.) ; b.) ; 

c.) ; d.) ; 



 Integrálszámítás alkalmazása  

 15  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

44.) Számítsuk ki a következő improprius integrált! 

. 

45.) Forgassuk meg az  görbét az x tengely körül, és határozzuk meg a keletkező test térfogatát az 

 intervallumon! 

4. 5.4 Megoldások 

1. . 

2. . 

3. . 

4. . 

5. . 

6. a.) . 

b.)   

. 

7. . 



 Integrálszámítás alkalmazása  

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

8. . 

9.  , , . 

 
18. ábra 

. 

 . 

10. 

 
19. ábra 

. 

11. . 

12.a.) 4,5. b.) . c.) . d.) . e.) . f.) 0.401. g.) 0.5 h.) 0,7 

i.) 
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20. ábra 

. 

13. 

 
21. ábra 

. 

14. . 

15. Az érintő egyenes egyenlete: y=4x-7. T=9. 

16. Az érintő egyenes egyenlete: y=2x-1. T= . 

17. Az érintő egyenes egyenlete: . T= . 

18.   

 1=a. 
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19. 

 
22. ábra 

. 

20. 

 
23. ábra 

 

. 

21. T=4,294 

23. . 

24. . 

25. Lásd a 23. feladatot. . 

26. ,  
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27. , . 

 

 

28.   

 

29. a.) . b.) . 

c.) . 

30. a.) . b.)  

31.    

32. A görbe inflexiós pontjának abszcisszája: x=1 

. 

33.    
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34.    

35.    

36. 

 
24. ábra 

. 

37. , x=0 és x=1 

 

38. b=14 

39. 

 
25. ábra 

Mivel  
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. 

40. 

 
26. ábra 

 

 

, 

Rendezés után kapjuk a térfogatot: 

. 

41. 

 
27. ábra 

 

 

 

A gömbcikk térfogata a kettőnek az összege: 

. 
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42.a.)  

b.)  c.)  d.) 1 e.) divergens f.)  g.)  

h.)  

 

vagyis az improprius integrál divergens. 

i.)  j.) divergens 

43.a.)Az integrálandó függvény az 1+3x0, azaz az  helyen nincs értelmezve 

 
28. ábra 

 

, konvergens. 

b.)  

 konvergens. 

c.) Az integrálandó függvény az x=2 helyen nincs értelmezve. 
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29. ábra 

. 

d.)Egyszerűbb jelöléssel is megoldható a feladat. 

. 

44. Alkalmazzuk a parciális integrálást: 

 

Az első rész 0, a felső határon ui. a L’Hospital-szabály szerint 

 

A második rész pedig . A végeredmény tehát . 

45. . 
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