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1. fejezet - Halmazelmélet, sorozatok 

1. 1.1 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. 1.2 A teljes indukció 

Ez a bizonyítási módszer a természetes számokkal kapcsolatos állítások igazolására szolgál. Alapja a 

természetes számok 5. Peano axiómája. 

Legyen adott egy A állítás, amely természetes számokra vonatkozik. Azt kell igazolni, hogy az állítás minden 

olyan természetes számra igaz, mely nem kisebb egy kezdő értéknél. 

A bizonyítás három lépésből áll: 

1./ Igazoljuk, hogy az állítás egy k kezdő értékre helyes. 

2./ Bebizonyítjuk (indukciós lépés), hogy ha az állítás valamely természetes számra igaz, akkor ebből 

következik: igaz a rákövetkező természetes számra is. 

3./ Levonjuk 1./ és 2./ igaz volta alapján a következtetést: A bármely természetes számra igaz. 

A 2./ azt jelenti, hogy az állítás igaz volta öröklődik a következő természetes számra is. Azaz, ha (  )-re 

igaz, akkor k+1-re is igaz, de ha k+1-re igaz, akkor k+2-re is. 

A 3./ pedig: mivel a természetes számok tulajdonsága az, hogy mindegyikének van rákövetkezője, ebből adódik: 

az állítás valamely (  ) kezdő értéktől nem kisebb valamennyi természetes számra igaz. 

2.1. 1.2.1 Mintapéldák 

1. Példa: Igazolja, hogy  esetén  ! 
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Megoldás: 

1.Vizsgáljuk meg, hogy n=1 esetén teljesül-e az állítás: 

 ,  

2. Indukciós feltétel n=k-ra: 

 

igaz, és lássuk be, hogy n=k+1-re öröklődik a tulajdonság: 

 

Ehhez induljunk ki az egyenlőség baloldalából, és ott alkalmazzuk az indukciós feltételt: 

 

 

 

3./ Tehát a k-ra való teljesülés maga után vonja, hogy az összefüggés (k+1)-re is igaz, így  -re teljesül. 

2. Példa: Igazolja, hogy  esetén  ! 

Megoldás: 

Felhasználjuk, hogy  

n=1-re az állítás igaz, 

n=k-ra feltételezzük, majd n=k+1-re igazoljuk, az egyenlőség igaz voltát, azaz 

 

 

amit bizonyítani kellett. Így  -re igaz az egyenlőség. 

3. Példa: Igazolja, hogy  esetén 
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Megoldás: 

n=2-re az állítás  igaz, 

n=k-ra feltételezzük, majd n=k+1-re igazoljuk, hogy 

 

 

amit bizonyítani akartunk. 

4. Példa: Igazolja, hogy  esetén  

Megoldás: 

n=1-re az állítás igaz, mert  , 

n=k-ra feltételezzük az állítás igaz voltát. 

n=k+1-re igazoljuk, hogy 

 

 

amit bizonyítani kellett. 

5. példa: Igazoljuk, hogy minden n⊂N és x⊂R szám esetén érvényes a következő azonosság: 

 

Megoldás: 

1. bizonyítás n=1 esetén 

 -et kell belátni! 
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2. Öröklődés megmutatása: feltételezés n = k esetén 

 

igaz, bizonyítás, hogy akkor n=k+1 esetén is igaz: 

 

3./ Tehát teljes indukció tétele alapján az állítás minden n természetes számra igaz (x⊂R\ {kπ, k⊂Z}). 

2.2. 1.2.2 Feladatok 

Teljes indukcióval igazoljuk a következő azonosságokat: 

1.      . 

2.    . 

3.    . 

4.    . 

5.      . 

6.      . 

7.      . 

8.   

9. 1!1+2!2+3!3+............+n!n = (n+1)!-1 n=1,2,3,....... 

10.  , ha n=0,1,2,3,4,...... 

3. 1.3 Halmazelmélet 
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A halmaz alapfogalom, nem definiáljuk. 

Jelölések: a ⊂ A (a eleme az A halmaznak), a ⊆ A (a nem eleme az A-nak). 

A halmaz megadása: 

1./ Az őt alkotó elemeket felsoroljuk (ez csak véges sok elem esetén lehetséges). 

2./Megadjuk azokat a tulajdonságokat, amelyek alapján adott elemről eldönthetjük, hogy az a vizsgált halmazba 

tartozik-e vagy sem. Ez történhet matematikai formulával (képlet) is. Pl.: A =  . 

Definíció: Azt a halmazt, amelynek egyetlen eleme sincs, üres halmaznak nevezzük és ∅ -val jelöljük. 

Definíció: Ha egy A halmaz minden eleme B halmaznak is eleme, akkor az A halmazt a B halmaz 

részhalmazának nevezzük. Jelölése: A ⊂ B. 

Ha A ⊂ B és B-nek van olyan eleme, amely nincs A-ban, akkor valódi részhalmazról beszélünk, és a   A  B-vel 

jelöljük. 

Definíció: Az A és B halmazokat akkor mondjuk egyenlőnek, ha A ⊂ B és B ⊂ A egyidejűleg fennáll. 

Halmaz műveletek: 

Definíció: Az A és B halmazok egyesítésén vagy unióján mindazon elemek halmazát értjük, amelyek vagy A-

nak, vagy B-nek (vagy mindkettőnek) elemei. 

Jelölése: A ∪  B = {x | x ⊂ A vagy x ⊂ B}. 

Definíció: Az A és B halmazok közös részén vagy metszetén azon elemek halmazát értjük, amelyek A-nak és B-

nek is elemei. Jelölése: A ∩ B = { x | x ⊂ A és x ⊂ B} 

Definíció: Az A és B halmazok különbségén azon elemek halmazát értjük, amelyek A-nak elemei, de B-nek 

nem. Jelölése: A − B = {x | x ⊂ A és x ⊆ B}, vagy A \ B. 

Definíció: Az A és B halmazok szorzatának (Descartes-szorzatának) nevezzük azt a C halmazt, amelynek 

elemei az A és B halmaz elemeiből az összes lehetséges módon képzett rendezett elempárokból áll. Jelölése: C 

= A x B = {(a,b) | a ⊂ A és b ⊂ B}. 

Definíció: Ha az A halmaz a H alaphalmaz részhalmaza, akkor a H−A halmazt az A halmaz (H-ra vonatkozó) 

komplementer halmazának vagy kiegészítő halmazának nevezzük. Jelölése: ha A ⊂ ⊂ 

H és x ⊆ A} 

Halmazműveletek tulajdonságai: 

Tétel: Tetszőleges A, B és C halmazokra érvényesek a következő összefüggések: 

1. idempotencia: A ∪  A = A és A ∩ A = A 

2. kommutativitás: A ∪  B = B ∪  A és A ∩ B = B ∩ A 

3. asszociativitás: A ∪  (B ∪  C) = (A ∪  B) ∪  C és A ∩ (B ∩ C) = (A ∩ B) ∩ C 

4. disztributivitás: A ∩ (B ∪  C) = (A ∩ B) ∪  (A ∩ C), 

A ∪  (B ∩ C) = (A ∪  B) ∩ (A ∪  C). 

Tétel: Legyen A és B ugyanazon H alaphalmaz két tetszőleges részhalmaza. Érvényesek a következő 

egyenlőségek. 

1. A ∪  ∅  = A A ∩ ∅  = ∅  

2. A ∪  H = H A ∩ H = A ha A ⊂ H 
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3. A ∪ ∅  ha A ⊂ H. 

4. de Morgan-képletek:  ,  . 

3.1. 1.3.1 Mintapéldák 

6. példa: Legyen H azoknak a pozitív egész számoknak a halmaza, melyeknek 5-re vonatkozó maradéka 2. 

Adjuk meg a halmazt matematikai formulával (képlettel). 

Megoldás: A halmaz végtelen sok elemet tartalmaz, amely elemek közt sorrendet nem értelmezünk. 

2, n⊂N}. 

7. példa: Legyenek adottak a következő halmazok: 

A=  , 

B=  (pozitív valós számok), 

C=  

D = Z, 

E =  . 

Vannak-e köztük egyenlők, melyik melyiknek részhalmaza, illetve valódi részhalmaza? 

Megoldás: 

A=  C=  E= ∅ , 

Mivel A-nak és C-nek az elemei ugyanazok, A=C. Könnyen belátható, hogy A D-nek, C D-nek, E A és E C, 

valamint E D, E B-nek. Ezek a részhalmazok valódi részhalmazok is, mert pl. D-nek van olyan eleme (-2), 

amely nem eleme A-nak. 

Teljesül az A C és C A is, de az itt megjelölt részhalmazok nem valódi részhalmazok. 

8. példa: Legyen adott egy H = {–1; 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10} alaphalmaz, továbbá az A = {1; 2; 3; 5; 7; 9} 

és B = {3; 4; 5; 6; 8} halmazok. A halmaz elemeinek a felsorolásával adjuk meg a következőket: 

C1 = A ∪  B C2 = A ∩ B 

C3 = A-B C4 = B ∪  H 

C5 6 =  

C7 = B-A 

Megoldás: 

C1 = {1; 2; 3; 4, 5; 6; 7; 8; 9} C2 = {3; 5} 

C3 = {1; 2; 7; 9} C4 = H 

C5 = {1; 2; 7; 9} C6 ={-1; 0; 1; 2; 4; 6; 7; 8; 9; 10} 

C7 ={4; 6; 8} 

9. példa: Készítsük el a C = (A – B) ∪  (B – A) halmaz Venn-diagramját! 



 Halmazelmélet, sorozatok  

 7  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Megoldás: 

A megoldást az alábbi ábrák szemléltetik. Az a ábra külön bemutatja az A - B halmazt, majd ezt felhasználva a 

b ábrán tekinthetjük meg a C eredményhalmazt. 

 
1. ábra 

10. példa: Igazoljuk a disztributív tulajdonságot: 

A ∪  (B ∩ C) = (A ∪  B) ∩ (A ∪  C). 

Megoldás: 

Az A ∪  (B ∩ C) halmaz azokat és csak azokat az elemeket tartalmazza, amelyek vagy az A-ban vagy 

egyidejűleg B-ben és C-ben vannak. Az A ∪  B illetve A ∪  C halmazok tartalmazzák A minden elemét, így ezek 

közös részét az A elemei, továbbá B és C közös részének elemei alkotják. Így látható, hogy A ∪  ( B ∩ C) és 

(A ∪  B) ∩ (A ∪  C) halmazok elemei azonosak, tehát egyenlők. 

 
2. ábra 

11. példa:Állapítsuk meg, hogy A és B diszjunkt halmazok-e? 

a./ A={1; 2; 3; 5; 10; 100} B={ 0; 2; 4; 6; 11; 101} 

b./  B=  

c./ A={a a lehet logaritmus alap} B=  . 

Megoldás: 

a./ Nem, mert a 2 közös elem. A ∩ B={2}. 

b./ B={0; -1}. Igen, mert A ∩ B = ∅ , 0⊆A és -1⊆A. 

c./ Igen, mert B={-1; 0; 1}, A={a ≠ 1 és a0}, ezért A ∩ B = ∅ . 

12. példa: Bizonyítsuk be, hogy A és B uniója előállítható két diszjunkt halmaz uniójaként a következő módon: 

(A ∪  B) = A ∪  (B \ (A ∩ B). 

Megoldás: 
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B\(A∩B)=  mivel  , ezért A ∪  (B \ 

(A ∩ B)=  , mivel  . 

Bizonyítjuk, hogy A és (B \ (A ∩ B) diszjunkt: 

A ∩ [B \ (A ∩ B)] = 

 

Ami a diszjunktság feltétele. 

13. példa: Legyen A={1; 2}, B={1; 2, 3}. Írjuk fel az (A×B)∩(B×A) halmaz elemeit. 

Megoldás: 

(A×B)={(1;1),(1;2),(1;3),(2;1),(2,2),(2,3)} 

(B×A)={(1;1),(1;2),(2;1),(2;2),(3;1),(3;2)} 

(A×B)∩(B×A)={(1;1),(1;2),((2;1),(2;2)}. 

14. példa: Egy 65 fős évfolyamban a tanulók kétféle rajzoló softwert tanulnak. ITR-t 41-en, AutoCad-et 35-en. 

Hányan tanulják mindkét rajzoló programot, ha mindenki tanulja legalább az egyiket? 

Megoldás: 

∪ -  

65 = 41+35- -  

-65 = 11 

Tehát 11-en tanulják mindkettőt. 

15. példa: Egy felmérés során 100 embert megkérdeztek, hogy milyen forrásból szerzik a híreket. A következő 

eredmény született: tévéből 65, rádióból 38, újságból 39, tévéből és rádióból 20, tévéből és újságból 20, rádióból 

és újságból 9, tévéből, rádióból és újságból 6. Hányan nem szerzik a híreket a felsoroltak közül egyik forrásból 

sem? Hányan vannak, akik csupán egy forrásból szerzik a híreket a három közül? 

Megoldás: 

A - tévéből, B - rádióból, C – újságból. 

∪  B∪ - - -  

-20-20-9+6 = 99 

Tehát 1 személy nem a felsoroltak közül szerzi a híreket. 

- - -  

= 65+38+39-40-40-18+18 = 62 

Tehát 62-en vannak, akik egy forrásból szerzik a híreket. 
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3. ábra 

3.2. 1.3.2 Feladatok 

11. Adjuk meg a H halmazt valamennyi elemével, ha H elemei: 

a./ az év hónapjai, 

b./ 3 x 11 egyenlőtlenséget kielégítő egészszámok, 

c./  , 

d./  egyenlet megoldásai. 

12. Mik az elemei az alábbi halmazoknak: 

A=  , B=  , 

C=  , D=  . 

13. Döntsük el, hogy az alábbi felsorolt halmazok közül vannak-e egyenlők? 

A={a 6 prímosztói}, B={A 0-nál kisebb pozitív számok}, 

C= {x⊂ }, 

E={negatív négyzetszámok}, F={z⊂ -3≤ z -1}, 

G={-2;-3}, H={3; 4; 5}. 

14. Állapítsuk meg, hogy az A és B halmaz közül egyik a másiknak részhalmaza-e s ha igen valódi 

részhalmaza-e? 

a./ A={négyszögek}, B={háromszögek}, 

b./ A={paralelogrammák} B={négyzetek}, 

c./ A={algebrai egyenletek} B={polinomok}, 

d./ A={rombuszok} B={tengelyszimmetrikus paralelogrammák}. 

15. Adott három halmaz. Az ábrán színezd ki a művelet eredményét! 
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4. ábra 

a./ A-(B∪C), b./ B-C, 

c./ B∪ (A∩C), d./ (A∩B)-C. 

16. Bizonyítsuk be a de Morgan képleteket. 

17. Legyen az alaphalmaz H={x⊂  

A={x⊂ ⊂ ⊂  

Határozza meg a  halmaz elemeit! 

18. Legyen az alaphalmaz H={x⊂  

A={x⊂  

B={x⊂ -vel}, 

C={x⊂H  

Határozza meg a  halmaz elemeit! 

19. Legyen az alaphalmaz H={x⊂ -6 ≤ x ≤ 10} 

A={ x⊂ ⊂ ⊂  

Határozza meg a következő halmazok elemeit: 

 . 

20. Legyen A=(-2,5], B=[-7,1] és C=(0,2). 

Szemléltessük ezeket a halmazokat számegyenesen, majd határozzuk meg a következő halmazokat. 

A-B, A-C,  , A-(B∪C). 

21. Az elsőéves hallgatók közül jelöljük G-vel a gimnáziumból jötteket, F-fel a fiúkat, A-val az angolul, N-nel a 

németül tudó (nyelvvizsgával rendelkező) hallgatókat. Az előbbi halmazok segítségével fejezze ki a következő 

halmazokat: 

a./ A gimnáziumból jött fiuk. 

b./ Az angolul és németül tudók. 

c./ Angolul vagy németül tudó fiuk. 

d./ Gimnáziumból jött lányok. 

e./ A németül nem tudó gimnáziumból jött lányok 
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22. Legyen a H alaphalmaz a NyME hallgatóinak összessége. Jelölje A az erdészhallgatók, B a lányhallgatók és 

C az elsőéves hallgatók halmazát. Mely hallgatók tartoznak az alábbi halmazokba? 

a./ A∪ (B∩C), b./  , 

c./ A ∩ (B-C)=  

23. Döntsük el, hogy az alábbi állítás igaz vagy hamis minden A, B, C halmazra: 

a./ A-B=(A∪B)-B=A-(A∩B) 

b./ A-(B-C)=(A-B)∪ (A∩C). 

24. Legyen A={(x,y)⊂ ⊂
paraméterekről, ha tudjuk, hogy 

a./ A-B=A b./ A∩B={0,0} c./ A-B=∅ . 

25. Az (x,y) számpárokat az xy koordináta sík pontjainak tekintve, milyen geometriai alakzatokat alkotnak az 

alábbi halmazok? 

a./  

b./  

c./ C={(x,y)⊂  

26. Legyen A={x⊂ ⊂ számpárokat a sík pontjainak tekintve 

ábrázoljuk az A×B halmazt. 

27. Készítsük el az alábbi halmazokból a kijelölt Descartes-féle szorzatot. 

⊂Z, -1 ≤x 2 }, B={  }, C={3,0}. 

 =A×B×C,  = C×B×C. 

28. Egy fordítóirodában 52 fordító dolgozik. Közülük 20-an beszélik az orosznyelvet, 19-en a franciát és 35-en 

az angol nyelvet. Az orosz és az angol nyelvet is 11, a franciát és az oroszt 7, a franciát és az angolt pedig 9 

fordító beszéli. 

a./ Hány fordító beszéli mindhárom nyelvet? 

b./ Hányan beszélik közülük csak az orosz nyelvet? 

29. A második évfolyam matematika zárthelyi dolgozatában két feladatot tűztek ki. Az első feladatot a hallgatók 

70%-a, a másodikat pedig a hallgatók 60%-a oldotta meg helyesen. Minden hallgató legalább egy feladatot, és 

kilencen mindkét feladatot helyesen oldották meg. Hányan vettek részt a második évfolyamról a zárthelyi írásán 

matematikából? 

30. Egy kisvárosban 2000 ház van. Ezek közül 500-ban van autó, 1800-ban hűtőszekrény, 1900-ban televízió és 

1980-ban rádió. Legalább hány házban van mind a négy eszköz? 

31. Egy osztály létszáma 30. Az osztályban három sportot űznek a tanulók, kosárlabda, kézilabda és atlétika, és 

minden diák legalább egy sportot űz. 14-en kosárlabdáznak, 15-en kézilabdáznak és 5-en pedig atletizálnak. 

Pontosan két sportot összesen hat tanuló űz. Hányan sportolják mindhárom sportot? 

4. 1.4 Sorozatok 



 Halmazelmélet, sorozatok  

 12  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Definíció: Valós számsorozaton olyan függvényt értünk, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész 

számok halmaza, vagy a természetes számok halmaza, értékkészletét pedig a valós számok alkotják. 

Definíció: Az an számsorozatot monoton növekedőnek nevezzük, ha bármelyik tagja nem kisebb az előzőnél: 

bármely n-re an+1 ≥ an. 

A számsorozatot szigorúan monoton növekedőnek nevezzük, ha minden eleme nagyobb az előzőnél: bármely n-

re an+1  an. 

A számsorozat monoton csökkenőnek mondjuk, ha bármelyik eleme nem nagyobb az előzőnél: bármely n-re an+1 

≤ an. 

A számsorozat szigorúan monoton csökkenőnek mondjuk, ha minden eleme kisebb az előzőnél: bármely n-re 

an+1  an. 

Azokat az (an) sorozatokat, amelyek n minden értékére monoton nőnek vagy monoton csökkennek, röviden 

monoton sorozatoknak nevezzük. 

Annak eldöntése, hogy egy (an) sorozat monoton-e vagy sem, gyakran az an+1 – an különbség, illetve az  

hányados vizsgálatával történik. Nyilvánvaló, hogy ha minden n-re 

an+1 – an  

továbbá, ha  0 minden n-re 

 

Definíció: Egy számsorozat alulról korlátos, ha van olyan k szám, amelynél a számsorozat minden eleme 

nagyobb vagy egyenlő, azaz minden n-re: 

k ≤ an. 

Egy számsorozat felülről korlátos, ha van olyan K szám, amelynél a számsorozat minden tagja kisebb vagy 

egyenlő, azaz minden n-re: 

an ≤ K. 

Az olyan számsorozat, amely alulról és felülről is korlátos, korlátos számsorozat. 

Definíció: Az (an) sorozat határértéke A valós szám, ha bármely kicsiny ε  0 számhoz létezik olyan n0 

küszöbindex (n0 természetesen függ ε-tól), hogy ha n  n0, akkor an-nek A-tól való eltérése kisebb, mint ε, azaz: 

|an – A|  ε. 

Ha egy sorozatnak van határértéke, akkor konvergensnek mondjuk, ha nincs, akkor divergensnek. 

Azt, hogy az A szám az {an} sorozat határértéke, vagy limesze, a következőképpen jelöljük:  

Tétel: Konvergens sorozatnak csak egy határértéke van. 

Tétel: Minden konvergens sorozat korlátos. 

Tétel: Monoton korlátos sorozat konvergens 

Tétel: Cauchy-féle kritérium 
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Ahhoz, hogy egy (an) sorozat konvergens legyen, szükséges és elegendő, hogy bármely ε  0-hoz megadható 

legyen olyan (ε-től függő) N küszöbszám, hogy ha n, m  N, akkor |an – am| ε. 

Néhány nevezetes sorozat határértéke: 

Tétel: Legyen k és m pozitív egész szám, b0, b1, b2, ....bk, c0, c1, c2, ......cm valós szám, bk ≠ 0, cm ≠ 0. Ekkor 

 

Tétel: Legyen q tetszőleges valós szám 

 

Tétel: Ha c 0, akkor, az an =  sorozat konvergens és 

 

Tétel: Az an=  sorozat határértéke  . 

Tétel: Legyen c tetszőleges valós szám. Ekkor az  sorozat konvergens és 

 . 

Tétel: a) Az  sorozat konvergens és határértéke  . 

b)  (k ⊂ R). 

Tétel: Ha an nullához konvergáló, a bn korlátos sorozat, akkor az anbn sorozat is 0-hoz konvergál. 
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Tétel: Ha az (an) és (bn) sorozatok konvergensek, és an=A,  bn=B, akkor az (an + bn), az (an – bn), az 

(anbn), az  , ahol bn≠0, B≠0, és a (can) sorozatok is konvergensek. Ezek határértéke: 

 

Tétel: Legyen (an), (bn) és (cn) olyan számsorozat, amelyre an ≤ cn ≤ bn ∀  n-re, továbbá tegyük fel, hogy az (an) és 

bn) sorozat konvergens és ugyanaz a határértékük:  . Ekkor cn sorozat is konvergens és 

 . 

4.1. 1.4.1 Mintapéldák 

15. példa: Az alábbi függvények értelmezési tartományának N-re való leszűkítésével kapunk-e sorozatokat? Ha 

igen, adja meg a sorozat képletét, szemléltesse grafikonnal ill. számegyenesen. 

a.)  b.)  c.)  

Megoldás: 

a.)  b.) nem, mivel -3 ≤ x ≤ 3. 

c.) nem, mivel a függvény csak a sinx 0 egyenlőtlenségnek megfelelő x értékre van értelmezve, értelmezési 

tartománya tehát  . 

16. példa: Írjuk fel a sorozat első hat tagját! 

 

Megoldás: 

ha n páratlan, akkor:    

Ha n páros, akkor:    
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17. példa: Írjuk fel az  (n≥3) rekurzióval adott sorozat első négy tagját, ha  és 

 . 

Megoldás: 

 

 

18. példa: Vizsgáljuk meg az  sorozat monotonitását. 

Megoldás: A különbség kritériumot alkalmazzuk, akkor 

 

 

 

minden  -re, tehát a sorozat szigorúan monoton csökkenő. 

19. példa: Vizsgáljuk meg az  sorozat monotonitását. 

Megoldás: A különbség kritériumot alkalmazzuk, akkor 

 

minden  -re, tehát a sorozat szigorúan monoton növekvő. 

20. példa: Vizsgáljuk meg az alábbi sorozatok korlátosságát! 

a) an = 3sin  , 

b) bn = n2 – 6n + 8 

Megoldás: 



 Halmazelmélet, sorozatok  

 16  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

a) Az an sorozat nem monoton, mert például  ,    (visszafordul) de korlátos. 

Könnyű megadni korlátokat, mivel tudjuk, hogy a sinus függvény korlátos (értékkészlete a [–1;1] intervallum), 

így a sorozat alsó határa –3, felső határa pedig 3 lesz: 

–3 ≤ an ≤ 3, ∀  n-re. 

b.) A másodfokú függvényen értelmezett sorozat (n – 3)2 –1 átalakításából látható, hogy a helyi minimummal 

rendelkező másodfokú függvénynek nincs felső korlátja, csak alsó korlátja, aminek –1 az értéke. Tehát ez a 

sorozat nem korlátos, és nem is monoton. (     ...) 

21. példa: Igazoljuk a határérték definíciója alapján, hogy az  sorozat konvergens és határértéke 

A=6. 

Megoldás: A definíciót felhasználva: Legyen ε  0 tetszőleges! Vizsgáljuk a következő egyenlőtlenséget! Oldjuk 

meg n-re! 

 

 

 

 

 , 

tehát bármely ε  0-hoz találtunk  küszöbindexet, amely után következő összes tag a 6 határérték 

 környezetébe esik. Mivel a lépések ekvivalensek, így megfordíthatók. Ez viszont azt jelenti, 

hogy a 6 határértéke a sorozatnak. 

22. példa: Vizsgáljuk meg az 

 sorozat konvergenciáját! 

Megoldás: Külön vizsgáljuk a páratlan és a páros indexű tagokat. 

a.) n=2k-1  

tehát a páratlan indexű tagok a 0 körül torlódnak. 
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b.) n=2k  

a páros indexű tagok az 1 körül torlódnak. 

A sorozatnak két torlódási pontja van, a 0 és az 1. Mindkét torlódási pont tetszőlegesen kicsiny környezetében a 

sorozatnak végtelen sok tagja van, de mindkét környezeten kívül is számtalan sok tagja marad a sorozatnak. 

Ebben az esetben a sorozatnak nem létezik határértéke, ami azt jelenti, hogy a sorozat divergens. 

23. példa: Állapítsuk meg a következő sorozatok határértékét! 

a.)  

Megoldás: 

 . A sorozat konvergens. 

b.)  

Megoldás: 

 . A sorozat divergens. 

c.)  

Megoldás: 

 . A sorozat konvergens. 

d.)  

Megoldás: 

 . A sorozat konvergens. 
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e.)  

Megoldás: 

A határértékét úgy határozzuk meg, hogy an-et megszorozzuk és el is osztjuk, azaz bővítjük 

 -mal. 

 

 . 

A sorozat konvergens. 

f.)  és  

Megoldás: 

 . A sorozat konvergens. 

 

g.)  

Megoldás: 

6n ≤ 6n+5 ≤ 6n+n = 7n, ha n ≥ 5 

 ≤  ≤  

Az előző feladat alapján (a rendőrelv miatt) 

 ≤  ≤  

1 ≤  ≤ 1 

amiből következik, hogy 

 = 1. Tehát konvergens. 
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h.)  

Megoldás: 

 

Az első tag q 1 miatt végtelenbe a második |q| 1 miatt 0-hoz tart, így a határérték: 

 A sorozat divergens. 

i.)  

Megoldás: 

 , konvergens. 

j.)  

Megoldás: 

 . Konvergens. 

k.)  

Megoldás: 

 . Konvergens. 

l.)  

Megoldás: 
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 . Konvergens. 

m.)  

Megoldás: 

 

24. példa: Számítsuk ki a  n[ln(n+1)-lnn] határértéket! 

Megoldás: A logaritmus szabályait alkalmazva juthatunk eredményhez. 

A logaritmus és a határérték művelete felcserélhető. 

 Konvergens. 

4.2. 1.4.2 Feladatok: 

32. Határozzuk meg a  sorozat általános tagját. 

33. A következő sorozatokban írjuk fel az első öt tagot! 

a./  b./  

c./  d./  

e./  ,  ,  n=3,4,5,..... 

f./  ,  ,  n=3,4,5,..... 

34. Határozzuk meg az alábbi sorozatok általános tagját! 

a./  b./  



 Halmazelmélet, sorozatok  

 21  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

c./  d./  . 

35. Vizsgáljuk meg az alábbi sorozatokat monotonitás szempontjából!( ) 

a./  b./  

c./  d./  

e./  f./  

g./  h./  

36. Vizsgáljuk meg az alábbi sorozatok korlátosságát!( ) 

a./  b./  

37. A határérték definíciója alapján igazolja a következő állításokat, és adott ε esetén adjuk meg a 

küszöbszámot. (  ) 

a./  ε=0,01 b./  ε=0,01 

c./  ε=0,01 d./  ε=0,01 

e./  ε=0,01 f./  ε=0,001 

38. Konvergens-e az alábbi sorozat? 

 

39. Konvergensek-e az alábbi sorozatok? 

1./  2./  

3./  4./  

5./  6./  
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7./  8./  

9./  

10./  11./  

12./  13./  

14./  15/  

16./  

17./  

18./  19./  

20./  21./  

22./  23./  

24./  25./  

26./  27./  

28./  29./  

30./  31./  

32./  

40. Számítsuk ki az alábbi határértékeket! 
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a.)  b.)  

c.)  d.)  

e.)  f.)  

g./  h./  

i./  j./  

41. Számítsuk ki az alábbi határértékeket! 

a.)  b.)  

c.)  d.)  

e.)  f.)  

g.)  h.)  

i.)  j.)  

k.)  l.)  

m.)  n.)  

o.)  p.)  

r.)  s.)  
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t.)  u.)  

v./  z./  

42. Számítsuk ki az alábbi határértékeket! 

a./  b./  

43. Adja meg az  sorozat legnagyobb alsó korlátjának és határértékének szorzatát! 

44. Adja meg az  sorozat legnagyobb alsó és legkisebb felső korlátjának összegét! 

45. Vizsgáljuk meg az alábbi sorozatokat monotonitás, korlátosság, konvergencia szempontjából. Konvergencia 

esetén adjuk meg az adott ε-hoz tartozó küszöbszámot! (  ) 

a./  ε=0,01 b./  ε=0,01 

c./  ε=0,1 d./  ε=0,001 

46. A rendőrelv alkalmazásával határozza meg a következő sorozatok határértékét! 

a./  b./  

c./  d./  

47. Adottak az  és a  sorozatok. Számítsuk ki a  , a 

 és a  határértékeket! 

48. Határozza meg az  sorozat határértékét és azt az első elemet, amelynek a határértéktől 

való eltérése kisebb  -nél! 

49. Határozza meg a k paraméter értékét úgy, hogy  sorozatban 
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a./  legyen 

b./ a sorozat konvergens legyen, de  . 

50. Legyenek  . Fejezze ki az  -t az n függvényében. 

5. 1.5 Megoldások 

1. a./ január, február, március, április, ......, december. 

b./ { 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10}, 

c./ H=∅ , 

d./ { 2; -1}. 

1. A=  , B=  (pozitív valós számok halmaza), C=∅ , D=∅ . 

2. A=D, C=I, mert mindkettő üres halmaz, C=H, F=G. 

3. a./ egyik sem részhalmaza a másiknak, 

b./ B⊂A valódi részhalmaza, 

c./ egyik sem részhalmaza a másiknak, 

d./ A=B (AB, BA). 

15. 

a./ 

 
5. ábra 

b./ 

 
6. ábra 

c./ 
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7. ábra 

d./ 

 
8. ábra 

16. Az  de Morgan-képletet bizonyítjuk. Az  azt a halmazt jelenti, amelynek elemei 

nincsenek A és B egyesítésében, vagyis nincsenek sem A-ban, sem B-

halmazt jelenti, ahogy az az alábbi részletesebb felírásból és átalakításból is látható: 

x ⊂  x ⊂  

x ⊆ A ∪  B x ⊂ ⊂  

x ⊆ A és x ⊆ B x ⊆ A és x ⊆ B 

tehát a két halmaz egyenlő. 

17. D={0; 2; 4; 5; 6; 7; 8; 10}. 

18. D={4}. 

19. A-B={-6; -4; -2; 0; 4, 6, 8, 10}, 

(A∪B)-C={-6; 5, 6, 7; 8, 10}, 

(A∩C)∪ (B-C)={-4, -2; 0; 2, 4, 5, 7}, 

 ={-6; -5; 6; 8, 9, 10}. 

1. A-B=(1,5], 

A-C=(-2,1]∪ [2,5], 

 , 

 =(-2,0], 

A-(B∪C)=[2,5]. 
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1. a./ G∩F, b./ A∩N, c./ (A∪N)∩F, d./ G-F vagy  , 

e./  vagy (G-F)-(N-F). 

1. a./ Minden erdészhallgató és az elsőéves lányhallgatók. 

b./ Felsőbb éves erdészek és a nem erdész lányhallgatók metszete: ∅  

c./ Felsőbb éves erdészhallgató lányok. 

23. a./ A bizonyítandó állítás komplementerekkel kifejezve: 

 

b./ 

 

 

1. a./ A-B=A, akkor a=c és b, d tetszőleges. 

b./ A∩B={0,0}, a, c tetszőleges és b=d=0 

c./ A-B=∅  a=c, b=d. 

1. a./ Az O(0,0) középpontú r=2 sugarú körvonal. 

b./ 

 
9. ábra 

c./ Mivel a 3y+2x=18 egyenletű egyenes az x=6 (ill. az y=4) egyenletű egyenest az y=2 (ill. az x=3) pontban 

metszi, ezért a megadott halmaz annak az ötszögnek a belső és határoló pontjaiból áll, melynek csúcsai: (0,0), 

(6,0), (6,2), (3,4), (0,4). 

26. Az (1,2), (1,4), (6,2) és (6,4) pontok által határolt zárt téglalap. 

27. A={-1;1;0), B={2;4), C={3;0}, 

= A×B×C={(-1,2,3), (-1,2,0), (-1,4,3), (-1,4,0), (0,2,3), (0,2,0), (0,4,3), (0,4,0), (1,2,3), (1,2,0), (1,4,3), 

(1,4,0)}. 
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= C×B×C={(3,2,3), (3,2,0), (3,4,3), (3,4,0), (0,2,3), (0,2,0), (0,4,3), (0,4,0). 

28. A-orosz, B-francia, C-angol. 

∪  B∪ - - -  

52 = 20 + 19 + 35 – 11 – 7 –  

 

Mindhárom nyelvet 5 fordító beszéli. 

Venn-diagram segítségével felírhatjuk, hogy 7-en beszélnek közülük csak oroszul. 

 
10. ábra 

29. A-első feladat, B-második feladat. 

∪ - -szel a zárthelyit megírt hallgatók létszámát jelölve az 

 

egyenletet kapjuk, ahonnan x = 30-at kapunk. 

30. 2000-((2000-500)+(2000-1800)+(2000-1900)+(2000-1980))=180, 

tehát legalább 180 házban van mind a négy eszköz. 

31. A- kosárlabda, B- kézilabda, C- atlétika. 

∪  B∪ - - -  

30 = 14 + 15 + 5 - (6 + 3x) + x = 28 -  

2 = -2x, 

x 0 , tehát nincs megoldás. 

32.   

1. a./  b./  

c./  d./  
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e./  f./  

1. a./  b./  

c./  d./  . 

35. a./ szigorúan monoton növekvő 

b./ szigorúan monoton csökkenő 

c./ szigorúan monoton csökkenő 

d./  

  szig. mon. növ. 

e./  szig. mon. növ. 

f./ nem monoton 

g./ szigorúan monoton csökkenő 

h./ szigorúan monoton növekvő 

1. a./ k=1, K=2, b./ k=-1, K=1. 

2. a./  , b./  c./  , 

d./     ha 

 tehát  . 

e./  

 , azaz  . 

Mivel  , ezért az abszolút értéket felbontva 

 , amiből  , azaz  . 

A küszöbszám tehát  . 
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f./  . 

 , mivel  , ezért az abszolút értéket felbontva 

 , amiből  , azaz  . 

A küszöbszám tehát  . 

38. Ha n páros, akkor . Ha n páratlan, akkor  . 

Egy sorozatnak csak egy határértéke lehet, így a sorozat nem konvergens (divergens). 

39. Kiszámítjuk a sorozatok határértékeit: 

1./ A=∞ divergens 2./ A=∞ divergens 

3./ A=  konvergens 4./ A=  konvergens 

5./ A=0 konvergens 6./ A=  konvergens 

7./ A=  konvergens 

8./  

 (A „...” a mindig kisebb kitevőjű n-t jelöl, mint az azt megelőző.) 

9./ A=5 konvergens 

10./  konvergens 

11./  divergens 

12./ A=  konvergens 13./ A=-  konvergens 
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14./ A=-1 konvergens 15./ A=2 konvergens 

16./  konvergens 

17./ A=5 konvergens 

18./  

   
konvergens 

19./A=-  konvergens 20./ A=1 konvergens 

21./ A=0 konvergens 

22./  hiszen  és  teljesül. 

A számlálót és a nevezőt is  -nel osztottuk. 

23./ A=  konvergens 

24./  konvergens, mivel  és  

teljesül. 

25./ A=∞ divergens 

26./  , ahol felhasználtuk, hogy 
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27./  divergens 

28./  

29./  30./  

31./  

32./    

 

1. a.)  b.)  

c.)  

d.)  

e.)  

f.)  

g.)  

h.)  

i.) Alkalmazzuk, hogy  , így a következő határértékhez jutunk 
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j.) 0 Mivel az alap 0-hoz, a kitevő pedig 2-höz tartó sorozat. 

1. a.)  b.) e c.)  d.)  e.)  f.)  g.)  h.)  i.)  j.)  k.)  

l.)  

m.)  

n.)  

o.)  

p.)  mivel  . 

r.)  

s.)  

t.)  

u.)    

v./  
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z./  

 

1. a./ 

 

b./  

1.  , A=  , szig.mon.növ. sorozat, így  

2.  , A=  ,  

3. a./ Monotonitás: szig mon növ. (lásd a 19-es feladatot) Korlátosság:  , ezért ez lesz 

az alsó korlát.  alapján a felsőkorlát K=  , vagy minden ennél nagyobb szám 

megfelelő:  . Konvergencia:  , konvergens. Küszöbszám: 

 . Gyakran célszerű először meghatározni a határértéket, majd a tétel alapján (minden konvergens 

sorozat korlátos) következtethetünk a korlátosságra. 

b./ szig. mon. csök., A=  ,  , korlátos :  , Küszöbszám:  . 

c./ nem monoton , korlátos   és küszöbszám:  

d./ szig. mon. csök. A=1,  , korlátos :  , Küszöbszám:  . 
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1. a./  , így  . 

b./  ,  , tehát 

 

c./  , így  

d./  tehát  

47.  ,  ,  ,  . 

48. A=7,  

49.   

felhasználtuk, hogy  

k 0, akkor  

k = 0, akkor  

k = 1, akkor  

k = 2, akkor  
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k 2, akkor  

tehát 

a./ k 2, akkor  

b./ k = 2, akkor  , de konvergens. 

50.   

 

sejtés   

Teljes indukcióval igazolva: 

n=0-ra igaz, mert  

 

 

 

 

 

 

 . 
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