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XIII. EGYVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK

1. ALAPFOGALMAK

Egyváltozós valós függvényen olyan függvényt értünk, amelynek értelmezési tartománya is és értékkészlete is a valós
számok halmazának valamely részhalmaza.

A függvényt mi legtöbbször képlettel adjuk meg  alakban, de használatos a kissé régies  alak is. Itt f a

függvény jele,  egyúttal az x helyen vett helyettesítési értéke. Megállapodunk abban, hogy ha nem nyilatkozunk az

értelmezési tartományról, akkor értelmezési tartománynak tekintjük mindazoknak a valós számoknak a halmazát, amelyekre a 
 képlet értelmes.

Az , vagy  explicit alakú függvény mellett szokás megadni a függvényt  ún. implicit alakban

is.

Az  alakú függvény neve összetett függvény. Itt f a külső függvény, g pedig a belső függvény. Az 

 összetett függvény felírható (fog) alakban is.

Függvény grafikonja

Az f függvényt a Descartes-féle koordinátarendszerben az  koordinátájú pontok összességével ábrázoljuk. Ezt az

ábrát a függvény grafikonjának vagy görbéjének nevezzük. Ezek a pontok igen gyakran valóban görbét alkotnak (2.1. ábra).

2.1.  ábra

Zérushely

Az  számot az f függvény zérushelyének nevezzük, ha .

A 2.1. ábrán látható függvénynek  és  zérushelye, mert  és .

Helyi maximum, helyi minimum

Az f függvénynek az  helyen helyi maximuma (ill. helyi minimuma) van, ha -nak van olyan környezete, amelyben 



  a legnagyobb (ill. legkisebb) függvényérték.

A 2.1. ábrán látható függvénynek az  helyen helyi maximuma van. Ez a maximális érték . Az  helyen helyi

minimuma van, a minimális érték .

Növekvő, csökkenő függvény

Az f függvény az I intervallumon:

szigorúan növekvő,  ha  esetén ,

 
szigorúan csökkenő,  ha  esetén .

A szigorú jelzőt gyakran elhagyjuk.

A 2.1. ábrán ábrázolt függvény a  és  intervallumokon növekvő, az  intervallumon csökkenő.

Konvex, konkáv görbe

Az f függvény görbéje, és így az f függvény is az I intervallumon alulról konvex (azaz domború), ill. alulról konkáv (azaz
homorú), ha itt bármelyik pontjában érintőt húzva, a görbe az érintő fölött, ill. alatt helyezkedik el.

A 2.1. ábrán vázolt függvény görbéje a  intervallumon konkáv, az  intervallumon konvex.

Inflexiós pont

Ha a görbe érintője az érintési pontban átmetszi a görbét, akkor ezt a pontot a görbe inflexiós pontjának nevezzük.

A 2.1. ábrán a  pont inflexiós pont.

Függvénytranszformációk

A függvény ábrázolását megkönnyítik az alábbi függvénytranszformációk:

1.  (eltolás az y tengely mentén v egységgel);

 
2.  (eltolás az x tengely mentén u egységgel);

 
3.     (k-szoros nyújtás az y tengellyel párhuzamosan);

 

4.    (c-szeres nyújtás az x tengellyel párhuzamosan);

 
5.    (tükrözés az x tengelyre);

 
6.    (tükrözés az y tengelyre).

2. FÜGGVÉNY HATÁRÉRTÉKE ÉS FOLYTONOSSÁGA

Legyen az  függvény definiálva egy olyan nyílt intervallumon amely tartalmazza az -t, de nem kell, hogy feltétlenül

definiálva legyen az  pontban. (Tehát az is lehet, hogy  hozzátartozik az  függvény értelmezési tartományához, de

az is lehetséges, hogy nem tartozik hozzá).

Ekkor az  függvény határértéke az a helyen az A szám, ha bármely pozitív  -hoz van olyan pozitív , hogy ha 

, akkor

(1)



.

Jelölése: .

 ANIMÁCIÓ

Megjegyzések

1. Emlékeztetünk arra, hogy az  hely  sugarú (nyílt) környezete alatt az  nyílt intervallumot értjük. Vizsgáljuk

meg, hogy mit jelent a  feltétel az  változóra nézve. Könnyen látszik, hogy az  változónak a (rögzített) tól való

távolsága kisebb mint a  pozitív valós szám, de úgy, hogy  Tehát ez a halmaz az  nyílt intervallumtól csak

annyiban különbözik, hogy az -t nem tartalmazza. Más szóval az nak egy olyan nyílt környezete, amely magát az t nem
tartalmazza. Emiatt szokás ezt az  hely pontozott környezetének is nevezni. Erre most külön jelölést nem vezetünk be, hanem
egyszerűen az az  nyílt intervallumból eltávolítjuk az t. A szokásos halmazelméleti jelöléssel tehát az  hely 

 sugarú pontozott környezete:  Tehát az  jelöléssel egyenértékű módon írhatjuk,

hogy:  Innen azonnal látszik, hogy az  függvénynek nem szükséges értelmezve lennie az 

 pontban, tehát határértékről olyan pontban is beszélhetünk, amely nem tartozik hozzá az az  függvény értelmezési

tartományához. Nyilvánvalóan az  egyenlőtlenség olyan  függvényértékeket jelöl, amelyek benne vannak az 

 pont  sugarú nyílt környezetében, azaz  Mostmár másképpen is megfogalmazhatjuk a fenti határérték

definícióját. Az f  függvény határértéke az a helyen az A szám, ha bármely pozitív  -hoz van olyan pozitív , hogy ha az 

 valahányszor beleesik az  hely  sugarú pontozott környezetébe, azaz , mindannyiszor  is

benne lesz az  pont  sugarú nyílt környezetében, azaz 

2. Az, hogy az  határértéke az  helyen szám, azt jelenti, hogy az  és az  közötti távolság tetszőlegesen kicsi lesz,

ha  is elegendően közel van az -hoz (de sohasem egyenlő vele). Másképpen fogalmazva  azt jelenti, hogy 

érték olyan közel lesz az  számhoz amilyen közel szeretnénk, feltéve, ha  is megfelelően közel van az -hoz (de sohasem egyenlő
vele). Ezek természetesen matematikailag nem precíz jellemzések, de talán segítik a definíció megértését.

 MINTAFELADAT  

 

Példa




Igazoljuk, hogy .

Megoldás Az általános  jelölésnek megfelelően   és  Legyen adott egy

 tetszőleges, de rögzített szám. Ehhez kell a értéket úgy előállítani, hogy ha , akkor 

. Elemi átalakítások következnek:

 Tehát azt kapjuk, hogy:

 ekvivalens  összefüggéssel, sőt az utolsó egyenlőtlenség mindkét oldalát 4-el

osztva -el is. Ha tehát azt akarjuk, hogy ha  igaz, akkor  is teljesüljön,

úgy  választás megfelelő. Valóban ez tényleg helyes választás, mert adott -hoz ha  -et

választunk, akkor:

teljesül ami azt jelenti, hogy

ha , akkor . Tehát  valóban igaz.

Bal oldali határérték

Az f függvény bal oldali határértéke az a helyen az A szám, ha bármely pozitív  -hoz van olyan pozitív , hogy ha 
, akkor 

.  

Jelölése: .

Vegyük észre, hogy az  függvény  pontbeli bal oldali határértékének definíciója csak abban különbözik az  pontbeli

határérték definíciójától, hogy az  értéke csak a baloldali  fél intervallumból vászható, szemben a 

pontozott környezet helyett, egyébként a definíció szóról szóra ugyanaz. Ha ezt meggondoljuk, akkor

könnyen belátható, az előző  példa alapján, hogy . Ennek az a magyarázata, hogy a

megoldás lépései pontosan ugyanazok, mindkét esetben, csak annyi az eltérés, hogy  helyett 

 fél intervallumból választjuk az  értéket. Tehát az  választását leszűkítjük a baloldali fél intervallumra, ez utóbbi fél
intervallum pedig részhalmaza  pontozott környezetnek: 

Jobb oldali határérték

Az f függvény jobb oldali határértéke az a helyen az A szám, ha bármely pozitív  -hoz van olyan pozitív , hogy ha 
, akkor 

.

Jelölése: .

Látható, hogy az  függvény  pontbeli jobb oldali határértékének definíciója majdnem megegyezik az  pontbeli

határérték definíciójával, csupán annyiban tér el, hogy az  értéke csak a jobboldali  fél intervallumból vászható,

szemben a helyett. Innen könnyen belátható, az előző  példa alapján, hogy 



. Ez onnan látszik, hogy a megoldás lépései pontosan ugyanazok, mindkét esetben, csak annyi az eltérés,

hogy  helyett  fél intervallumból választjuk az  értéket.

 MINTAFELADAT  

 

Példa

Igazoljuk, hogy 

Megoldás Az általános  jelölésnek megfelelően megfelelően   és 

 Legyen adott egy  tetszőleges, de rögzített szám. Ehhez kell a értéket úgy előállítani, hogy ha 

, akkor . Ezek az utóbbi egyenlőtlenségek átírhatók a következő egyszerűbb alakba: ha 

, akkor . Ennek az az oka, hogy , hiszen az  négyzetgyöke nem lehet negatív, így

az abszolút érték elhagyható. Emeljük négyzetre a  egyenlet mindkét oldalát, ekkor:

ha , akkor 

Innen azonnal látszik, hogy  választás megfelelő. Valóban, mert ha , azaz, ha az  pozitív szám

értéke kisebb mint a  akkor, mint az jól ismert tény, az  négyzetgyöke is kisebb lesz mint a  négyzetgyöke, tehát

teljesül, tehát:

Így igazoltuk, hogy 

A fenti definíciók alapján kapcsolat van egy  függvény  pontbeli határértéke,  pontbeli baloldali határértéke

és  pontbeli jobboldali határértéke között.

  

 

Tétel Egy  függvénynek akkor és csak akkor létezik határértéke az a helyen, ha létezik a jobboldali határértéke

is és létezik a baloldali határértéke is, és ezek megegyeznek egymással:

Bizonyítás Mivel a két állítás egymással ekvivalens, így mindkét irányban bizonyítani kell.

Tehát feltételezzük, hogy az  függvénynek létezik határértéke az a helyen. Ez azt jelenti, hogy létezik olyan A

szám, amelyre igaz, hogy bármely pozitív  -hoz van olyan pozitív , hogy ha , akkor 

. Másképpen fogalmazva létezik olyan A szám, amelyre igaz az, hogy bármely pozitív  -hoz van

olyan pozitív , hogy ha az  valahányszor beleesik az  hely  sugarú pontozott környezetébe, azaz 

, mindannyiszor  is benne lesz az  pont  sugarú nyílt környezetében, azaz 

 Azt kell bízonyítanunk, hogy létezik az  függvény jobb és baloldali határértéke is az 

 helyen és, hogy ezek egymással egyenlők. A bizonyítás azon múlik, hogy az pont jobb és baloldali félkörnyezetei
az  illetve az  halmazok diszjunkt uniói az  pontozott környzetnek:

       

Így ha minden teljesül, akkor  is teljesül; ebből azonnal következik,



hogy ha  akkor  is teljesül,  reláció miatt, hiszen 

 Tehát , azaz a baloldali határérték létezik és egyenlő -val.

Hasonlóan belátható, hogy . Innen  is következik, hiszen mindkettő val

egyenlő.

A jobb és balodali határérték létezése miatt és  következtében a  reláció

felhasználásával azonnal igazolható, hogy az  függvénynek létezik határértéke az a helyen. A bizonyításnak ezt

a részét az olvasóra hagyjuk.

Határértékszámítás tételei

A határérték kiszámítását megkönnyítik az alábbi tételek.

Legyen  és .

Ekkor

(2) ;

(3)

(4)

(5)
.

Bebizonyítjuk a (3) állítást, a többit az olvasóra hagyjuk.

  

 

Tétel Ha   és . Akkor

;

Bizonyítás

Az f függvény határértéke az a helyen az A szám, ha bármely pozitív  -hoz van olyan pozitív , hogy ha 

, akkor

.

Mivel minden pozitív hoz létezik , így természetesen höz is létezik, jelöljük ezt el. Tehát

ha , akkor . Hasonlóan mivel  határérték létezik, ezért höz

létezik , tehát

ha , akkor . Legyen , ekkor nyilvánvalóan igaz az, hogy ha 



 akkor  és  egyszerre teljesülnek. Ez azért van mert  és 

 teljesülnek, amiből például ha , akkor  is igaz. Ugyanígy ha 

, akkor  is fennáll. Ezt később a bizonyítás során fel fogjuk használni.

Ezután azt szeretnénk igazolni, hogy bármely pozitív  -hoz van olyan pozitív , hogy ha , akkor 

.

A tétel igazolásához szükségünk van egy másik nagyon egyszerű tételre, amit háromszög egyenlőtlenségnek
hívnak. Nevezetesen legyen  és  két tetszőleges valós szám, akkor  Ennek bizonyítása

triviális, az olvasó könnyen elvégezheti. Először átalakítjuk a fenti  egyenlőtlenség

bal oldalán lévő mennyiséget és ezután alkalmazzuk a háromszögegyenlőtlenséget:

.

Vegyük észre, hogy ha -et lerögzítjük, akkor  és  valós számok lesznek, tehát  és 

 helyettesítéssel alkalmazhatjuk a  egyenlőtlenséget, amely tehát minden re

igaz. Emlékeztetünk arra, hogy ha  akkor  és  teljesülnek, így

ezeket az egyenlőtlenségeket felhasználva

látszik, hogy hogy minden pozitív  -hoz van olyan pozitív , hogy ha , akkor 

. Tehát:

 igaz, ezzel a bizonyítást befejeztük.

Végtelen határérték

Legyen az  függvény definiálva egy olyan nyílt intervallumon amely tartalmazza az -t, de nem kell, hogy feltétlenül

definiálva legyen az  pontban. Ekkor az f függvény határértéke az a helyen , ha minden  számhoz létezik olyan

pozitív  szám, hogy ha , akkor 

Az utóbbi definíció durván fogalmazva azt jelenti, hogy az  függvény értéke akármilyen nagy lehet (azaz nagyobb mint

egy akármilyen nagy M pozitív valós szám) feltéve, hogy  értéke megfelően közel van az  értékéhez. Pontosabban
fogalmazva az  értéke közelebb van -hoz mint a , de  és a  értéke függ az -től.

 MINTAFELADAT  

 

Példa

Igazoljuk, hogy 

Megoldás

Legyen adott egy akármilyen nagy  pozitív szám. Ehhez találni akarunk egy  számot, amelyre igaz a
következő:



ha  akkor  Egyszerű ekvivalens átalakítások után:

Innen már leolvasható a  értéke:  Valóban ez helyes választás mert ha:

 akkor innen négyzetre emelés után  majd átrendezve  eredményt kapjuk.

Így igazoltuk, hogy 

Legyen az  függvény definiálva egy olyan nyílt intervallumon amely tartalmazza az -t, de nem kell, hogy feltétlenül

definiálva legyen az  pontban. Ekkor az f függvény határértéke az a helyen , ha minden  számhoz létezik

olyan pozitív  szám, hogy ha , akkor 

 MINTAFELADAT  

 

Feladat

Igazoljuk, hogy 

Megoldás Az előző feladatban szereplő  határérték kiszámításához hasonló a megoldás gondolatmenete.

Emiatt ezt itt most nem részletezzük.

A határérték értelmezhető a végtelenben is.

Az f függvény korlátos, ha van olyan K szám, hogy az értelmezési tartomány minden x elemére

(6) .

Az f függvény monoton az értelmezési tartománya (a, b) részintervallumán, ha ott növekvő vagy csökkenő.

A 2.1. ábrán vázolt függvény monoton a  intervallumon (itt monoton növekvő) és az  intervallumon. De

monoton az  intervallumon is (itt monoton csökkenő).

Függvény folytonossága

Az f függvény folytonos az  helyen, ha itt van határértéke is, helyettesítési értéke is, és ezek egyenlők, azaz ha

.

Az f függvény balról folytonos az  helyen, ha itt van baloldali határértéke is, helyettesítési értéke is, és ezek egyenlők, azaz
ha

.

Az f függvény jobbról folytonos az  helyen, ha itt van jobboldali határértéke is, helyettesítési értéke is, és ezek egyenlők,
azaz ha

.



 MINTAFELADAT  

 

Feladat

Vizsgáljuk meg, hogy az  függvény folytonos-e az  helyen.

Megoldás

Az  függvény nem folytonos az  helyen mert ebben a pontban nincs értelmezve, azaz nincs helyettesítési

értéke.

 
 MINTAFELADAT  

 

Feladat

Adott a következő függvény: ha  és  ha  Vizsgáljuk meg, hogy a függvény

folytonos-e az  helyen.

Megoldás A függvény értelmezve van az  helyen, .

Mivel a függvénynek nincs határértéke az  helyen, emiatt nem lehet folytonos.  nem létezik.

 
 MINTAFELADAT  

 

Feladat

Adott a következő függvény:  ha  és  ha  Vizsgáljuk meg, hogy a

függvény folytonos-e az  helyen.

Megoldás A függvény értelmezve van az  helyen, . A függvénynek létezik határértéke az 

 helyen:

Az  függvény nem folytonos az  helyen mert a határérték és a helyettesítési érték nem egyezik meg:

 
 MINTAFELADAT  

 

Feladat

Vizsgáljuk meg, hogy az  függvény folytonos-e az  helyen.

Megoldás Korábban előállítottuk az  függvény határértékét az  helyen:

. Mivel ez határérték megegyezik a függvény az  pontbeli helyettesítési értékével, ezért a



függvény folytonos ebben a pontban:

A következő tétel megkönnyítheti sok esetben a folytonosság eldöntését.

  

 

Tétel Ha az  és  függvények folytonosak az  pontban és  egy valós szám, akkor az alábbi

függvények is folytonosak lesznek az  helyen:

1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 

5.  feltéve, ha 

Bizonyítás Csak az első rész bizonyítását végezzük el a többit az olvasóra bizzuk. Mivel az  és 

 függvények folytonosak az  pontban, emiatt  és  teljesülnek. Korábban

bizonyítottuk, hogy ha   és , akkor . Alkalmazzuk ezt a mi

esetünkre amikor  és  Tehát:

Ez azt jelenti, hogy az  függvény folytonos az  pontban.

Tételek a polinomok és racionális törtfüggvények folytonosságáról

Az alábbi két fontos tétel a polinomok és a racionális törtfüggvény folytonosságáról szól. Bizonyítás nélkül közöljük őket,
egyszerű következményei az előző tételnek.

  

 

Tétel Bármely polinom folytonos mindenhol, azaz folytonos a teljes számegyenesen: 

 
  

 

Tétel Bármely racionális törtfüggvény folytonos mindenhol ahol értelmezve van, azaz folytonos az értelmezési
tartomány minden pontjában.

Ha a függvény az I intervallum minden pontjában folytonos, akkor azt mondjuk, hogy a függvény folytonos az I intervallumon.

Ha a függvény nem folytonos egy helyen, akkor azt mondjuk, hogy ott szakadása van.

Zárt intervallumon folytonos függvény itt korlátos; a függvénynek itt van legnagyobb és legkisebb értéke. Ha a függvény értékei
az intervallum két végpontjában különböző előjelűek, akkor az intervallum belsejében a függvénynek van legalább egy
zérushelye.



Inverz függvény

Legyen az f függvény értelmezési tartománya X, értékkészlete Y, és  . Azt a függvényt,

amelynek értelmezési tartománya Y, és minden  értékhez az x értéket rendeli, az f függvény inverz

függvényének nevezzük. Jelölése: , azaz . Az  inverz függvény akkor létezik, ha f különböző x

értékekhez különböző y értékeket rendel. Az  inverz függvény görbéjét úgy kapjuk meg, hogy az 

 függvény görbéjét tükrözzük az  egyenesre.

Páros, páratlan függvény

Az f függvény páros, ha .

Az f függvény páratlan, ha .

A páros függvény görbéje szimmetrikus az y tengelyre. A páratlan függvény görbéje szimmetrikus az origóra.

Periodikus függvény

Az f függvény periodikus, ha van olyan  szám, hogy az értelmezési tartomány minden x elemére .

A p szám a függvény periódusa. A legkisebb ilyen p szám az alapperiódus.

3. MINTAPÉLDÁK

Megoldások:  láthatók nem láthatók

1. Legyen , .

 

Az f függvény értelmezési tartománya azoknak a valós számoknak a halmaza, amelyekre a gyökös kifejezés
értelmes. Ez akkor áll fenn, ha a gyökjel alatti mennyiség nemnegatív, azaz

 .

Tehát f értelmezési tartománya a  zárt intervallum.

A g függvény minden x -re értelmezve van, tehát értelmezési tartománya a valós számok halmaza (R).

Az f függvény néhány helyettesítési értéke:

,  , .

,  ,

,

,  .

Mivel  és , ezért  és  az f függvénynek zérushelye.

Az f függvénynek az  helyen maximuma van. Ez a maximális érték .

Az f függvény páros, mert . Ugyanis

.

Az f függvény korlátos, mert legnagyobb értéke 1, legkisebb értéke 0 (negatív nem lehet), tehát .



Értékkészlete a  zárt intervallum. Görbéje a 2.2 ábrán látható felső félkör.

A g függvény legnagyobb értéke 1, legkisebb értéke . Tehát g korlátos függvény. Értékkészlete a 

 zárt intervallum. A függvény periodikus, alapperiódusa .

Mind az f, mind a g függvény explicit módon van megadva.

2. Az , azaz  implicit módon adott függvény.

 

Ez tulajdonképpen két függvényt foglal magában. Ugyanis

.

Tehát az egyik függvény , a másik .

Az egyiknek az ábrája az  kör felső fele, a másiké az alsó fele (2.3. ábra).

2.2.  ábra

2.3.  ábra

3. 

 



A fenti összetett függvénynél a külső függvény , a belső függvény a  függvény.

A h függvény csak olyan x -ekre van értelmezve, ahol .

4. 

 

A fenti függvény esetében a külső függvény a harmadfokú hatványfüggvény , a belső függvény pedig a

 függvény.

5. Állapítsuk meg az alábbi függvények értelmezési tartományát és értékkészletét:

a) ;  b) ;  c) ;

d) ;  e) .

 

Megoldások

a) A függvény minden x esetén értelmezve van, tehát értelmezési tartománya R. Legkisebb értéke  (x = 0

-nál veszi fel), és ennél nagyobb bármely értéket felvesz. Ugyanis az  egyenletnek minden 

 esetén van megoldása. Tehát értékkészlete az  számokból álló halmaz.

b) A függvény csak akkor van értelmezve, ha a gyökjel alatti mennyiség nem negatív, azaz ha ,
vagyis  esetén. Értelmezési tartománya tehát a nem pozitív számok halmaza. Értékkészlete a nem
negatív számok halmaza.

c) A függvény  kivételével minden x esetén értelmezve van. Értelmezési tartománya tehát az 

 halmaz. Értékkészlete a pozitív számok halmaza.

d) A függvény x = 0 és  kivételével minden x -re értelmezve van. Tehát az értelmezési tartomány az  

 halmaz.

e) A függvény csak akkor van értelmezve, ha 4 sin x > 0, vagyis ha       sin . Ez akkor teljesül, ha

,  k egész.

Az értelmezési tartomány tehát ezeknek az intervallumoknak az egyesítésével keletkező halmaz. A 4sinx
függvény legnagyobb értéke 4, így  lg(4sinx) legnagyobb értéke lg4. Ennél kisebb bármely értéket felvesz,
így értékkészlete a lg4-nél nem nagyobb számok halmaza.

6. Számítsuk ki az alábbi függvények helyettesítési értékeit a megadott helyeken:

a) , ,  ,  ;

b) ,  ,  ,  ;

c) , ,  ,  .

 

Megoldások

a) ,  ,

;



b)   nincs értelmezve,   ,

   ;

c) ,  

,  

.

7. Az alapfüggvény görbéjéből kiindulva, milyen transzformációkat célszerű alkalmazni az alábbi függvények ábrázolásakor:

a) ;  b) ;

c) ;   d) ;

e) .

 

Megoldások

a) Az alapfüggvény . Ennek görbéje a "normál" parabola.  ábrázolásához ezt el kell tolni az x

tengely mentén jobbra 2 egységgel, majd ezt y irányban  -szeresére kell "nyújtani", vagyis  -ére

zsugorítani, végül az eltolt és összenyomott görbét 3 egységgel lefelé (y irányban) el kell tolni;

b) A normál szinusz görbét x irányban össze kell nyomni harmadrészére (a  pontját helyben
hagyva), ezt y irányban kétszeresére kell nyújtani, majd az így összenyomott és megnyújtott görbét el kell
tolni 1 egységgel fölfelé;

c) Az  görbét tükrözni kell az x tengelyre;

d) Az  görbét tükrözni kell az y tengelyre;

e) Írjuk fel a függvényt  alakban. Innen látható, hogy az  görbét

el kell tolni x irányban jobbra  -vel. Rögzítsük az eltolt görbe  pontját. Ezután nyújtsuk meg az

eltolt görbét az x tengellyel párhuzamosan kétszeresére, majd nyújtsuk meg az y tengellyel párhuzamosan
háromszorosára, végül az így transzformált görbét toljuk el 1 egységgel lefelé (az y tengellyel
párhuzamosan).

8. Igazoljuk, hogy az  függvény határértéke az  helyen 1, azaz .

 

Megoldás. Azt kell igazolni, hogy minden  -hoz van olyan , amely mellett teljesül az (1)



egyenlőtlenség, ha . Jelen esetben , . Írjuk fel (1) -et:

.

Ha  értékét  -nak választjuk, akkor teljesül az  egyenlőtlenség. Tehát a függvény határértéke

az  helyen 1. Ez a határérték most egyenlő a függvény  helyettesítési értékével is. Így a

függvény folytonos is az  helyen.

9. Legyen  Igazoljuk, hogy a függvény határértéke az x =  2 helyen 2,5.

 

Megoldás. Most ,5 és . Ekkor, az

egyenlőtlenség teljesül, ha . Tehát van olyan , amely mellett teljesül (1), vagyis a függvény

határértéke 2,5 , azaz . Érdemes megemlíteni, hogy a függvény helyettesítési értéke a 2

helyen , amely nem egyenlő a határértékkel. Ez azt jelenti, hogy a függvény nem folytonos az

x = 2 helyen (2.4. ábra).

2.4.  ábra

10. Számítsuk ki az alábbi határértékeket:

a) ;   b) ;

c) ;   d) .

 

Megoldások

a) Felhasználjuk azt, hogy .

;



b) ;

c) ;

d) .

Itt alkalmaztuk az  helyettesítést.

11. Hol nem folytonosak az alábbi függvények:

a) ;    b)

 

Megoldások

a)  -nél a függvény nincs értelmezve (mert ekkor a nevező nulla), ezért itt nem folytonos. A
függvénynek azonban van határértéke az  helyen. Írjuk fel ugyanis a számlálót gyöktényezős alakban.
A számláló zérushelyei: , . Így

.

Ennek határértéke:

b) A  függvény nincs értelmezve az  helyen, így az nem

is folytonos itt. Határértéke viszont van (és ez 1). Az  függvényt értelmeztük az x = 0 helyen is, és 

. Tehát

ezért a függvény folytonos az  helyen. Minden más helyen is folytonos, ezért mindenütt folytonos.

12. Állítsuk elő az ,  függvény inverzét.

 

Megoldás. A függvényt csak  esetén értelmeztük, ezért az szigorúan növekvő. Ekkor pedig van

inverze. Írjuk fel a függvényt  alakban, és fejezzük ki innen x -et:

. Az inverz ez a gyökös függvény. Ha a változók szerepét felcseréljük, akkor 

. (Figyelem! Ez ugyanaz a gyökös függvény mint az . Lényegtelen,

hogy a változókat milyen betűkkel jelöljük.) Az inverz függvény görbéjét úgy kapjuk, hogy az 

 görbét tükrözzük az  egyenesre (2.5. ábra).



2.5.  ábra

13.Vizsgáljuk meg, hogy az alábbi függvények közül melyik páros, melyik páratlan:

a)  ;    b)  ;    c)  ;    d)  .

 

Megoldások

a) . Ez nem azonos sem  -szel, sem  -szel. Tehát ez a

függvény nem páros, de nem is páratlan;

b) , tehát a függvény páros;

c) , tehát a függvény páratlan;

d) , tehát a függ-vény páros.

14. Az alábbi két függvény periodikus. Állapítsuk meg az alapperiódust mindkét esetben:

a) ;   b)

 

Megoldások

a) . Ennek görbéjét az  görbéjéből úgy kapjuk, hogy x irányban megnyújtjuk

ötszörösére, y irányban négyszeresére. Az  periódusának hossza , így  periódusának

hossza (az alapperiódus) .

b) A g függvény alapperiódusa p, ha . A függvényt eleve úgy értelmeztük, hogy .

Tehát az alapperiódus .

4. FELADATOK



Határozza meg az alábbi függvények értelmezési tartományát, értékkészletét és zérushelyeit:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. .

Számítsa ki az alábbi függvényértékeket, ha:

,  ,  .

7. ,  ,  ,  ,  ;

8. ,  ,  ,  h(h(2));

9. ,  ,  lg(f(1000)),  f(lg10000).

Számítsa ki a következő határértékeket:

10. ;

11. ;

12. ;

13. ;

14. ;

15. .

Állapítsa meg, hogy az alábbi függvények hol nem folytonosak:

16. ;



17. ;

18. ;

19. 

20. 

Határozza meg a következő függvények inverzét:

21. ;

22. ;

23. ;

24. ;

25. , ;

26. .

Állapítsa meg, hogy az alábbi függvények közül melyek párosak, melyek páratlanok:

27. ;

28. ;

29. ;

30. ;

31. ;

32. .

Állapítsa meg, hogy az alábbi függvények közül melyek periodikusak:

33. ;

34. ;



35. ;

36. ;

37. ;

38. .

5. SZAKASZONKÉNT LINEÁRIS FÜGGVÉNYEK

Ezeknek a függvényeknek a grafikonja egyenes szakaszokból áll.

Egységugrás függvény

Egységugrás függvény:

2.6.  ábra

Szignum függvény

Szignum függvény:

Értelmezési tartománya  R.
 
Értékkészlete  a  halmaz.

 
Páratlan függvény.
 
Az  helyen szakadása van.

2.7.  ábra



Abszolútérték függvény

Abszolútérték függvény:

Értelmezési tartománya  R.
 
Értékkészlete  a  intervallum.

 
Páros függvény.

2.8.  ábra

Egészrész függvény

Egészrész függvény:

ahol  az x valós szám egész része.

Értelmezési tartománya  R.
 
Értékkészlete  az egész számok halmaza.
 
Minden egész x helyen szakadása van, itt jobbról folytonos .

2.9.  ábra

Törtrész függvény

Törtrész függvény:



Értelmezési tartománya  R.
 
Értékkészlete  a  intervallum.

 
Minden egész x helyen szakadása van, itt jobbról folytonos .
 
Periodikus,  alapperiodusa 1.

2.10.  ábra

6. MINTAPÉLDÁK

Megoldások:  láthatók nem láthatók

1. Az  függvény grafikonját megkapjuk, ha  grafikonját 3 egységgel jobbra eltoljuk, ezt y

irányban kétszeresére megnyújtjuk, majd ezt 1 egységgel fölfelé (y irányban) eltoljuk (2.11. ábra).

 

2.11.  ábra

2. Az  függvény grafikonját megkapjuk, ha  grafikonját y  irányban felére zsugorítjuk, majd ezt tükrözzük

az x tengelyre, végül ezt 1 egységgel fölfelé (y irányban) eltoljuk (2.12. ábra).

 

2.12.  ábra

3. Ábrázoljuk az  függvény egészrészét.



 

Megoldás. Célszerű felrajzolni az  görbét, amely az x és y   irányban egyaránt kétszeresére
nyújtott szinusz görbe (a 2.13. ábrán pontozva). Elegendő egyetlen periódust felrajzolni.

Az  egyenes az  görbét a  és  helyen metszi. Az   egyenes pedig a 

 és  helyen. Ezek után az ábráról leolvasható minden   érték egész része. Például a  

 intervallumon a  értékek egész része 1, a  intervallumon . Az 

 helyen , ennek egész része 2. (2. 13. ábra).

2. 13. ábra

4. Ábrázoljuk az  .

 

Megoldás. Ahol  pozitív előjelű, ott  értéke 1, ahol negatív előjelű, ott , ahol 

 értéke nulla, ott   értéke is nulla.  a  intervallumon pozitív, az 

 és  helyen nulla, a többi helyen negatív. Ennek alapján  grafikonja felrajzolható (2.14. ábra).

2.14.  ábra

5. Ábrázoljuk az   függvényt.

 



Megoldás. Ábrázoljuk előbb az  függvényt. Ez egy "lefelé nyíló" parabola. Ahol ez pozitív, ott marad

változatlanul. Ahol negatív, vagyis az x tengely alatt van, ott azt a részt tükrözzük az x tengelyre  (2.15.
ábra).

2.15.  ábra

7. FELADATOK

Ábrázolja a következő függvényeket:

1. ;

2. ;

3. ;

4. ;

5. ;

6. , ;

7. .

Határozza meg az alábbi függvények szakadási helyeit, majd vizsgálja meg, hogy ezeken a helyeken létezik-e a
függvénynek határértéke!

8. ;

9. , ;

10. ;

11. ;



12. 

8. ELEMI FÜGGVÉNYEK

Elemi függvénynek nevezünk minden olyan függvényt, amely az , ,  függvényekből

véges sok összeadással, szorzással, osztással, állandóval való szorzással, inverz képzéssel és összetett függvény képzéssel
állítható elő. A leggyakrabban előforduló elemi függvényeket tekintjük át.

Hatványfüggvény

Hatványfüggvény: , .

Megjegyezzük, hogy hatványfüggvénynek szokás nevezni az  függvényt is, ahol  tetszőleges valós szám.

Az , ,  hatványfüggvények grafikonja rendre a 2.24., 2.25. és 2.26. ábrán láthatók.

2.24.  ábra 

2.25.  ábra 



2.26.  ábra 

Mindhárom függvénynek az  hely zérushelye. Az  függvénynek egyszeres, a  függvénynek

kétszeres, a  függvénynek háromszoros zérushelye. Az  és  páratlan, míg a 

 páros függvény.

Racionális egész függvény

Racionális egész függvény (polinom):

, .

Az n szám a polinom fokszáma. Ha a függvény zérushelyei , akkor annak gyöktényezős alakja:

.

A zérushelyek között megegyezők is lehetnek. A függvény ábrázolásához (a jelleggörbe felrajzolásához) rendszerint csak a
valós zérushelyeket vesszük figyelembe. Ha a valós zérushelyek , és ezek rendre  -szeres,  -szörös,

...,  -szeres zérushelyek, akkor

(1) ,

ahol  -nek nincs valós zérushelye.

A 2.27. ábrán egy legalább hatodfokú racionális egész függvény görbéje látható. Az  egyszeres,  kétszeres, az 

 pedig há-romszoros zérushelye annak.

Ez a függvény felírható  alakban.

2.27.  ábra

Racionális törtfüggvény

A racionális törtfüggvény két racionális egész függvény hányadosa:

 .

Ha  , akkor f áltört függvény, ha    , akkor valódi törtfüggvény. A nevező zérushelyét a függvény pólushelyének



nevezzük, ha itt  . Itt a függvény nincs értelmezve. Ha   a számlálónak is és a nevezőnek is zérushelye,

akkor azt mondjuk, hogy ott a függvénynek hézagpontja van.

Ha   valódi törtfüggvény, akkor  . Ez azt jelenti, hogy f görbéje a végtelenben az x tengelyhez "simul",

vagyis a görbe aszimptotája az x tengely.

Ha   áltört függvény (  ), akkor felírható

(2)

alakban, ahol   egy   -ed fokú,   pedig legfeljebb   -edfokú polinom. Az   neve

aszimptota. A függvény görbéje a végtelenben ennek grafikonjához simul.

Az  , ill.   függvény görbéje a 2.28., ill. 2.29. ábrán látható.

2.28.  ábra

2.29.  ábra

Az   függvénynek az   helyen egyszeres pólusa, a   függvénynek pedig kétszeres pólusa van.

Az f függvény páratlan, a g pedig páros.



2.30.  ábra

A 2.30. ábrán egy valódi törtfüggvény görbéje látható. A számláló hetedfokú, a nevező nyolcadfokú. A görbe aszimptotája az x
 tengely;  egyszeres,  kétszeres,  háromszoros zérushely;  egyszeres,  kétszeres,  négyszeres pólus; 

 egy hézagpont helye.

Minden valódi racionális törtfüggvény egyértelműen felbontható

 és 

alakú résztörtek összegére, ahol r, s pozitív egész, A, B, C, u, b, c valós számok, az  másodfokú függvénynek

pedig nincs valós zérushelye. Ezt az eljárást résztörtekre bontásnak nevezzük. Ez nem más mint a közös nevezőre hozás
megfordítása.

Trigonometrikus függvény

A  , tg és  függvények, és az ezekből (és valós számokból) véges számú összeadás, kivonás, szorzás,
osztás és gyökvonás útján előállítható függvények tartoznak ide.

Néhány gyakran előforduló azonosság:

, ;

, , ;

,   (linearizáló formulák);

, ;

, ;

, .

A  és  függvény görbéje a 2.31. ábrán látható.



2.31.  ábra

A tg x és ctg x görbéje a 2.32. ábrán látható.

2.32.  ábra

Arkusz függvény

Az arkusz függvények a trigonometrikus függvények inverzei.

A  intervallumra leszűkített  függvény inverze:  (olv. arkuszszinusz) (2.33. ábra);

A  intervallumra leszűkített  függvény inverze:  (olv. arkuszkoszinusz) (2.33. ábra);

A intervallumra leszűkített  függvény inverze:  (olv. arkusztangens) (2.34. ábra);

A  intervallumra leszűkített  függvény inverze:  (olv. arkuszkotangens) (2.34. ábra);



2.33.  ábra

2.34.  ábra

Exponenciális függvény

Az exponenciális függvény: , , .

E függvények között kitüntetett szerepe van az e alapú, ill.  alapú , ill.  exponenciális függvényeknek (2.35. ábra).

2.35.  ábra

Logaritmusfüggvény

Az a alapú exponenciális függvény inverze az a alapú logaritmusfüggvény. Jele: . Ebből az értelmezésből

következik, hogy ha , akkor . A 10 alapú logaritmusfüggvény jele .

Kitüntetett szerepe van az e alapú logaritmusfüggvénynek. Jele  (olv. logaritmus naturálisz). Szokás természetes
logaritmusnak is mondani (2.36. ábra).



2.36.  ábra

Hiperbolikus függvény

Hiperbolikus függvények:

  (olv. szinusz hiperbolikusz);

  (olv. koszinusz hiperbolikusz);

  (olv. tangens hiperbolikusz);

  (olv. kotangens hiperbolikusz).

Area függvény

Az area függvények a hiperbolikus függvények inverzei:

; ;

,  ; , .

Az eddig szereplő függvények közül a hatványfüggvény, a racionális egész és tört függvények az algebrai függvények
osztályába tartoznak.

Az algebrai függvények körébe tartoznak még az elég gyakran előforduló irracionális (gyökös) függvények is. Ilyenek például: 

 , ,  .

A trigonometrikus, az arkusz, az exponenciális, a logaritmus, a hiperbolikus és az area függvények transzcendens
függvények.

9. MINTAPÉLDÁK

Megoldások:  láthatók nem láthatók

1. Az  első fokú racionális egész függvény grafikonja egyenes.



 

Ha , akkor f növekvő, ha , akkor f csökkenő.

2. Ábrázoljuk az alábbi függvényeket:

a) ;

b) .

 

Megoldások

a) Keressük meg az  egyenes bármelyik két pontját. Legyen

például , ekkor . Legyen továbbá  , ekkor . A két pont tehát , 

. Ezen a két ponton fektessünk át egy egyenest (2.37. ábra);

2.37.  ábra

b) Az , azaz  egyenes a koordinátatengelyeket az ,  és az , 

 helyeken, vagyis a   és  pontokban metszi. Az egyenes a 2.38. ábrán látható.

2.38.  ábra

3. Az  másodfokú racionális egész függvény görbéje parabola.

 

Ha , akkor a parabola "fölfelé nyílik", ha , akkor lefelé.



4. Ábrázoljuk az alábbi függvényeket:

a) ;

b) ;

c) .

 

Megoldások

a) Mivel  , ezért a parabola "lefelé nyílik". Az  egyenlet megoldásával keressük

meg a függvény zérushelyeit.:

 .

Tehát a két zérushely:  és . Mindkettő egyszeres, így a parabola ezen két helyen átmetszi

az x tengelyt (2.39. ábra);

2.39.  ábra

b) Itt , ezért a parabola "felfelé nyílik". A  egyenletnek nincs valós megoldása, így a

függvénynek nincs valós zérushelye, a parabola nem metszi az x tengelyt.  kiemelésével, majd teljes

négyzetté való átalakítással

.

Ezt ábrázolandó, az  parabolát toljuk el balra 1 egységgel, majd ezt az eltolt parabolát y irányban

zsugorítsuk felére ("hízlaljuk meg"), majd ezt toljuk fel  egységgel (2.40. ábra).



2.40.  ábra

c) . Innen látszik, hogy a függvénynek az  kétszeres zérushelye.

Ábráját megkapjuk, ha az  parabolát eltoljuk balra 1 egységgel (2.41. ábra).

2.41.  ábra

5. Ábrázoljuk az alábbi függvényeket:

a) ;

b) ;

c) ;

d) .

 

Megoldások. Mindegyik polinomot célszerű szorzattá alakítani, azaz (1) alakra hozni. (Gyöktényezős alak!).

a) .

Innen leolvashatók a zérushelyek: , , . Mindegyik egyszeres zérushely.

Felhasználjuk még azt, hogy . A függvény páratlan, görbéje a 2. 42. ábrán látható.



2.42.  ábra

b) .

Zérushelyek:  (kétszeres),  és  (egyszeresek). Nagy pozitív x értékeknél 

 értéke pozitív (2.43. ábra).

2.43.  ábra

c) .

Az  tényező nem bontható tovább valós elsőfokú tényezők szorzatára. Ennek tehát nincs valós

zérushelye. Az ábrázoláskor ez figyelmen kívül hagyható (csak jelleggörbét rajzolunk!). Valós zérushelyek: 
 (kétszeres),  (egyszeres). Nagy pozitív x értékeknél  negatív (2.44. ábra).

2.44.  ábra

d) .



zérushelyek:  (kétszeres),  és  (mindkettő egyszeres).  A

függvény páros (2.45. ábra).

2.45.  ábra

6. Ábrázoljuk az alábbi függvényeket:

a) ;

b) .

 

Megoldások

a) Az f függvény görbéjét megkapjuk, ha az  görbét (2.28. ábra) az x tengely mentén jobbra 2

egységgel eltoljuk (2.46. ábra).

2.46.  ábra

b) Írjuk fel mind a számlálót mind a nevezőt gyöktényezős alakban. Az  egyenlet gyökei 1

és . Így .

A számláló zérushelyei: ,  (mindkettő egyszeres). A nevező zérushelyei: , 
 (mindkettő egyszeres). Az  a számlálónak is és a nevezőnek is zérushelye. Ezért a függvénynek



ezen a helyen hézagpontja van. Az  egyszeres zérushely, az  pedig egyszeres pólushely. A
függvény áltört függvény, de a számláló és a nevező fokszáma egyenlő ( . Ezért a függvény

határértéke a végtelenben . Tehát a görbe aszimptotája az  egyenes. Az ábrázolásnál

célszerű úgy eljárni, hogy egyszerűsítünk -gyel, majd ábrázoljuk az  függvényt, végül az 

 helyen a görbét megszakítjuk (2.46. a. ábra).

2.46.  a. ábra

7. Az  törtfüggvény

 

zérushelyei:  kétszeres,  egyszeres;

pólushelyei:  és  egyszeres,  kétszeres;

f valódi tört, ezért aszimptotája az x tengely.

A függvény értéke nagy pozitív x értékeknél pozitív előjelű. Így a görbe nagy pozitív x értékeknél felülről
simul az aszimptotához (2.47. ábra).

2.47.  ábra

8. Ábrázoljuk az alábbi függvényeket:



a) ;

c) ;

b) ;

d) .

 

Megoldások. Egyik függvénynyek sincs (valós) pólushelye, hiszen az  egyenletnek nincs valós

gyöke.

a) Zérushelye nincs, pólushelye nincs, valódi tört, tehát aszimptotája az x tengely (2.48. a) ábra).

2.48 a ábra

b) Zérushely  (egyszeres), pólushely nincs, valódi tört, tehát aszimptota az x tengely (2.48. b) ábra).

2.48 b ábra

c) Zérushely  (kétszeres), pólushely nincs, áltört. , tehát aszimptota az 

 egyenes. (2.48. c) ábra).



2.48 c ábra

d) A számláló magasabbfokú mint a nevező. Ezért osszuk el a számlálót a nevezővel, és írjuk fel a
függvényt (2) alakban.

Zérushely  (háromszoros), pólushely nincs, aszimptota az  egyenes (a görbe ehhez simul a
végtelenben) (2.48. d) ábra).

2.48 d ábra

9. Bontsuk résztörtekre az alábbi törteket:

a) ;

b) ;

c) .

 

Megoldások

a) A nevező zérushelye: ,  ,   (egyszeresek). Így

.

Ebből az azonosságból következik a számlálók azonossága:

.  (*)

Ennek az azonosságnak minden x esetén teljesülnie kell. Helyettesítsük be az azonosság mindkét oldalába
rendre az ,  és  értékeket:

,

,



.

Helyettesítsük vissza ezeket az A, B, C értékeket a felbontott alakba. Ekkor

.

Az A, B, C ismeretlenek meghatározásánál eljárhatunk úgy is, hogy a (*) azonosság jobb oldalán elvégezzük
a szorzást, és kihasználjuk azt, hogy az azonosság két oldalán x megfelelő hatványai egyenlők.

b) Itt  a nevezőnek háromszoros zérushelye. Így

.

Közös nevezőre hozás után, majd a számlálók azonossága alapján, az együtthatók összehasonlításával
kapjuk, hogy , , , . Így

.

c) .

Itt az  egyenlet komplex gyökei miatt kerül a számlálóba a  elsőfokú függvény. A közös

nevezőre hozás után kapjuk, hogy , , . Így

.

10. Ábrázoljuk az alábbi függvényeket:

a) ;

b) .

 

Megoldások

a) Az  görbéből kiindulva, a görbe x tengely "fölötti" részét változatlanul hagyjuk, míg az x tengely

alatti részt tükrözzük az x tengelyre (2.49. ábra).

2.49.  ábra

b) Az  görbét az x tengellyel párhuzamosan nyújtsuk meg kétszeresére (az x = 0 helyen lévő

pontja helyben marad), az y tengellyel párhuzamosan pedig négyszeresére. Az így előálló görbe
hullámhossza . Ez a g függvény görbéje (2.50. ábra).



2.50.  ábra

11. Ábrázoljuk a következő függvényeket:

a) ;

b) .

 

Megoldások

a) Használjuk fel a következő átalakítást:

.

Innen látható, hogy a függvény görbéje az y =  sin x görbéből x tengely menti eltolással (balra  -gyel) és

y tengely menti  -szörös nyújtással keletkezik (2.51. ábra).

2.51.  ábra

b) Használjuk a következő átalakítást:

.

Innen látható, hogy a g függvény görbéjét megkapjuk, ha az y =  görbét x irányban felére zsugorítjuk,
majd ezt tükrözzük az x tengelyre, végül az így átalakított görbét 1 egységgel y irányba eltoljuk  (2.52. ábra).

2.52.  ábra



12. , mert ,

, mert ,

, mert ,

, mert ,

, mert ,

, mert ,

, mert .

13. Ábrázoljuk az alábbi függvényeket:

a) ;

b) .

 

Megoldások

a) Az y = arctg x görbét x irányban zsugorítsuk felére, y irányban pedig nyújtsuk meg  négyszeresére (2.53.
ábra).

2.53.  ábra

b) Használjuk fel a  átalakítást, majd a tgarctgx º x azonosságot. Ekkor

.

Mint látható, a függvénynek egyszeres zérushelye van az x = 0 helyen, továbbá



,  ,  .

Ezek alapján a jelleggörbe felrajzolható (2.54. ábra).

2.54.  ábra

14. Írjuk fel algebrai alakban a  kifejezést.

 

Megoldás. Használjuk fel, hogy , továbbá azt, hogy  sin és cos
. Ekkor

.

15. Igazoljuk, hogy

, ha .

 

Megoldás. Vegyük mindkét oldal tangensét, és használjuk ki, hogy , továbbá

azt, hogy tgarctgx = x.  Ekkor

.

Mivel azonosságot kaptunk, az  feltétel miatt az igazolandó azonosság is fennáll.

15. Ábrázoljuk az alábbi függvényeket:

a) ;

b) .

 

Megoldások

a) A görbe jellegzetes pontjai:

Az   helyeken a függvény értéke 1, mert ;



Az  helyeken a függvénynek maximuma van, és , mert 

;

Az  helyeken a függvénynek minimuma van, és , mert 

 (k egész szám).

A függvény  szerint periodikus (2.55. ábra).

2.55.  ábra

b) . Rajzoljuk fel az   görbét és az  

egyenest, majd képezzük az  ordináta-különbségeket. Ha , akkor . Ez azt

jelenti, hogy  görbéje hozzásimul az  egyeneshez, ha  (2.56. ábra).

2.56.  ábra

17. ; ; .

18. Vázoljuk az alábbi függvényeket:

a) ;

b)  ;

c) .

 

Megoldások

a) Az  görbét (2.36. ábra) toljuk el x irányba balra 2 egységgel 

(2.57. ábra).



2.57.  ábra

b) A függvény értelmezési tartománya a pozitív számok halmaza, értékkészlete a nemnegatív számok

halmaza, zérushelye: . Igazolható, hogy . (2.58. ábra).

2.58.  ábra

c) A függvény értelmezési tartománya a valós számok halmaza, kivéve az  helyet. Ha , akkor 
, ha , akkor  (2.59. ábra).

2.59.  ábra

19. Oldjuk meg az alábbi egyenleteket:

a) ;

b) .

 

Megoldások

a) Használjuk fel a  azonosságot. Ekkor



;

b) .

20. Igazoljuk, hogy .

 

Megoldás. Legyen . Innen . Képezzük mindkét oldal b alapú logaritmusát.

.

21. Ábrázoljuk a  és  függvényt.

 

Megoldás. Az

függvény páros, mert . A függvény értéke az  helyen

.  Ha  x  nagy pozitív szám, akkor    mellett  

elhanyagolható. Ez azt jelenti, hogy  esetén  , azaz  görbéje (kötélgörbe)

hozzásimul  görbéjéhez (2.60. ábra).

2.60.  ábra

Az  függvény páratlan, ,  esetén 



, tehát görbéje ugyancsak hozzásimul  görbéjéhez (2.60. ábra).

22. Ábrázoljuk a  és   függvényt.

 

Megoldás. Az

függvény páratlan, , ,  , .  (2.61. ábra).

Az  függvény szintén páratlan, , az  helyen nincs értelmezve, de 

,   (2.61. ábra).

2.61.  ábra

23. Igazoljuk, hogy  és .

 

Megoldás.

,

.

24. Számítsuk ki  és  értékét.

 

Megoldás. Mivel



,  ,

ezért

,  .

25. Ábrázoljuk az alábbi függvényeket:

a) ;

b) ,   (p való szám).

 

Megoldások

a) A  függvény az  ,   függvény inverze. Ez utóbbinak a képe az

 parabola  része (egy félparabola). Ezt tükrözve az   egyenesre, kapjuk

az  függvény görbéjét (2.62. ábra).

2.62.  ábra

b) A részletesebb vizsgálatot mellőzve, néhány függvényérték kiszámításával látható, hogy a függvény
jelleggörbéje a 2.63. ábrán lévő görbék egyike, p értékétől függően.

2.63.  ábra

10. FELADATOK

Ábrázolja az alábbi függvényeket:

1. ;

2. ;



3. ;

4. ;

5. ;

6. ;

7. ;

8. ;

9. ;

10. ;

11. ;

12. ;

13. ;

14. ;

15. ;

16. ;

17. ;

18. .

19. Alakítsa át egyetlen koszinusz függvénnyé az  függvényt (azaz írja fel 

 alakban).

20. Oldja meg az alábbi egyenleteket:

a) ;

b) ;

c) ;



d) ;

e) chx = 2;

f) arcsinx =2arccosx.
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