
Gazdasági matematika 1: Analízis

Analízis-lexikon

abszolút maximumhelye

Legyen  tetszőleges függvény, és  része  értelmezési tartományának. Azt mondjuk, 
hogy  az -nek -ra nézve (szigorú) abszolút maximumhelye (minimumhelye), ha 

minden  esetén  

abszolút minimumhely

Legyen  tetszőleges függvény, és  része  értelmezési tartományának. Azt mondjuk, 
hogy  az -nek -ra nézve (szigorú) abszolút minimumhelye, ha minden 

 esetén 

alsó határ
legnagyobb alsó korlát 

differenciahányados függvény

Legyen az  .  A   függvényt az  függvény a 
pontjához tartozó differenciahányados függvénynek nevezzük.

differenciálhányados

A    számot az  függvény a ponthoz tartozó 
differenciálhányadosának nevezzük. Ha a fenti határérték nem létezik, akkor azt mondjuk, 
hogy az  függvény az a pontban nem differenciálható.

differenciálhányados függvény

Az  az  függvény differenciálhányados függvénye az halmazon, ha  minden 
pontjához az  adott pontbeli differenciálhányadosát rendeli hozzá.

differenciálható

Legyen az  egy belső pontja -nek. Azt mondjuk, hogy az  függvény 

differenciálható az  pontban, ha a  differenciahányados függvénynek az  pontban létezik 
véges határértéke.
Legyen az  az  függvény értelmezési tartományának nyílt nem üres részhalmaza. Azt 
mondjuk, hogy  differenciálható az  halmazon, ha  differenciálható  minden 
pontjában.
Ha az  függvény az  zárt intervallum belső pontjaiban differenciálható, az intervallum 
kezdő- és végpontjában pedig jobbról illetve balról differenciálható, akkor azt mondjuk, hogy 
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 differenciálható az   zárt intervallumon.

divergens
Ha az an sorozatnak nincs véges határértéke. 

érintőfüggvény, érintő

Legyen  egy függvény,  pedig az értelmezési tartományának valamely belső pontja, és 

tegyük fel, hogy  differenciálható az  pontban. Ekkor az  
elsőfokú polinomot az  függvény a pontbeli érintőfüggvényének, e polinom grafikonját 
pedig  pontbeli érintőjének nevezzük.

értelmezési tartomány
A függvény változójának (x, y, ...) azon értékei, amelyre a függvény értelmezve van. 

felső határ
legkisebb felső korlát 

felülről korlátos, alulról korlátos, korlátos

Az  függvényt az  halmazon felülről korlátosnak, alulról korlátosnak, illetve 
korlátosnak mondjuk, ha az  halmaz (a függvényértékek halmaza) felülről korlátos, alulról 
korlátos, illetve korlátos. Korlátosság esetén az  halmaz felső, alsó határát az  
függvény  halmazra vonatkozó felső, alsó határának nevezzük.
Az  számsorozat alulról (felülről) korlátos, ha tagjainak halmaza alulról (felülről) korlátos.
Ha egy sorozat alulról is és felülről is korlátos, akkor korlátosnak nevezzük.
Az  függvény korlátos, ha a függvényértékek halmaza korlátos. 

folytonos

Az  függvény folytonos az értelmezési tartományának valamely  pontjában, ha az  
pontban létezik véges határértéke és ez egyenlő a helyettesítési értékkel, azaz 

  és  .

Az  folytonos -ben, ha . 

folytonos függvény
A függvényt folytonos függvénynek nevezzük, ha értelmezési tartománya minden pontjában folytonos. 

függvény
Ha egy nem üres halmaz (H) minden egyes eleméhez hozzárendeljük egy halmaz (K) egy, de csakis egy elemét, 
akkor függvényt adunk meg. 

halmaz
elemek összessége 

határérték
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Az  számsorozat határértéke az  valós szám, ha bármelyik   számhoz van olyan 

 küszöbindex, hogy  esetén .

Az  határértéke az -ben , ha tetszőleges -hez konvergáló  sorozat 

esetén  konvergál -hoz.

Jelölés:  .

inflexiós pont
x0 az f függvény inflexiós pontja, ha az f függvény x0 -beli érintője metszi a görbét az (x0,f(x0)) pontban.
Legyen az f(x) függvény az értelmezési tartományának valamely a belső pontjában differenciálható. Ha a pontbeli 
érintő az a-ban átmetszi az f(x) függvény grafikonját, akkor az a pontot f(x) inflexiós pontjának nevezzük. 

konkáv

 függvény  intervallumon szigorúan konkáv, ha bármelyik érintője a függvénynek az 
-n  görbéje fölött halad el. (Kivéve az érintési pontot.)

Legyen az  függvény az értelmezési tartományának valamely  intervallumán 
differenciálható. Ha bármely  esetén 

, vagyis az  az  intervallumon 
mindig az érintője alatt van, akkor azt mondjuk, hogy az  az  intervallumon konkáv. 

konvergens
Ha az an sorozatnak van véges határértéke. 

konvex

 függvény  intervallumon szigorúan konkáv, ha bármelyik érintője a függvénynek az 
-n  görbéje fölött halad el. (Kivéve az érintési pontot.)

Legyen az  függvény az értelmezési tartományának valamely  intervallumán 

differenciálható. Ha bármely   esetén 

, vagyis az  az  intervallumon 
mindig az érintője alatt van, akkor azt mondjuk, hogy az  az  intervallumon konkáv. 

primitív függvény
F(x) az f(x)-nek primitív függvénye az I intervallumon, ha F(x) folytonos I minden belső pontjában és F´(x) = f(x). 

szigorúan monoton csökkenő

Azt mondjuk, hogy az  függvény a  halmazon (szigorúan) monoton csökkenő, ha 
  esetén  .

Ha a függvényértékek között az egyenlőséget megengedjük, akkor tágabb értelemben vett 
monoton csökkenésről beszélünk.
Az  számsorozat szigorúan monoton csökkenő, ha minden -re .
Legyen . Az  függvény szigorúan monoton csökken -ban, ha -nak van olyan   

Gazdasági matematika 1: Analízis 3  Kodolányi János Főiskola



sugarú környezete, hogy  esetén  esetén . 

szigorúan monoton növekedő

Azt mondjuk, hogy az  függvény a  halmazon (szigorúan) monoton csökkenő, ha 
,   esetén  . Ha a függvényértékek között az 

egyenlőséget megengedjük, akkor tágabb értelemben vett monoton növekedésről.
Az  számsorozat szigorúan monoton csökkenő, ha minden -re .
Legyen . Az  függvény szigorúan monoton csökken -ban, ha -nak van olyan   
sugarú környezete, hogy  esetén  esetén . 

zérushely
Az értelmezési tartomány x0 pontjában az f függvénynek zérushelye van, ha f(x0). 

Tantárgyi útmutató 

1. A tantárgy helye a szaki hálóban 

Gazdálkodási és menedzsment szakirány áttekintő tanterv

Nagyításhoz kattintson a képre!

 

Turizmus - vendéglátás szakirány áttekintő tanterv

Nagyításhoz kattintson a képre! 
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Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó modul  Gazdasági matematika 1.  
Analízis 

2. A tantárgyi program általános célja 

A gazdasági számításokhoz szükséges ismeretek bemutatása és begyakorlása, amely 
használata nélkülözhetetlen a közgazdaságtudomány szaktárgyai számára. A tantárgy 
tartalmazza a fontosabb függvénytani fogalmakat, jellemzőket, vizsgálati módszereket. Ezek 
az ismeretek alapját képezik nemcsak az erre épülő alapozó tárgyaknak 
(valószínűségszámítás, statisztika), hanem a közgazdasági és pénzügyi szaktárgyaknak is. A 
legnagyobb hangsúly a tantárgy tanulása során a függvényelemzés magasabb szintű 
matematikai módszerein van, amelyeket a hétköznapi és gazdasági életből vett példák 
szemléltetnek. A tantárgy részletes tematikája az intrán található. 

3. A tantárgyi program elsajátításához szükséges tanulmányi idő 

• Személyes konzultáció: 3 tanóra, 
• Online konzultáció (szinkron): 2 tanóra, 
• Online konzultáció (aszinkron): a teljes szorgalmi időszakban, 
• Egyéni tanulmányi idő: 174 tanóra 

4. A tantárgy tartalma 

• Számsorozatok, számsorok. 
• Függvénytani alapfogalmak, elemi függvények és transzformációik. 
• Egyváltozós függvények határértéke, folytonossága, differenciálása. 
• Egyváltozós függvények vizsgálata a deriváltak segítségével. 
• A gazdasági és hétköznapi életből vett szélsőérték problémák megoldása. 
• Két- és többváltozós függvények fogalma. 
• Kétváltozós függvények határértéke, szélsőértékhelye és nyeregpontja, alkalmazások. 
• Egyváltozós függvények határozatlan és határozott integrálja, integrálási módszerek, 

gazdasági alkalmazások. 
• Kétváltozós függvény integrálása, alkalmazások az élet különböző területén. 

A tananyagban nagy szerepet kapnak a gyakorlati alkalmazások, sok esetben gyakorlati 
példákon keresztül mutatjuk be az elméleti anyagot. Az elektronikus tananyag tartalmaz példa 
feladatsorokat is, amelyek az írásbeli vizsga követelményei szerint kerültek összeállításra. A 
tananyag nemcsak a törzsanyagot, hanem érdekességeket is tartalmaz, amelyek színesítik a 
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megszerezhető ismereteket, elsődleges céljuk, hogy felkeltsék a hallgatók érdeklődését a 
tantárgy iránt, választ kapjanak arra a kérdésre: miért érdemes analízist tanulni? 

A letölthető dokumentumok között találja meg azt a képletgyűjteményt, amelyet a 
differenciálszámítás témakörétől kezdődően felhasználhat tanulmányaihoz. A 
képletgyűjtemény a vizsgán is használható. A másik letölthető dokumentum példafeladatokat 
és mintamegoldásokat tartalmaz, amelyek szintén a vizsgára készülést segítik elő. 

5. A személyes konzultációk 

A személyes konzultációk fókuszpontjai a vizsgára való felkészülés és a tantárgyat tanuló 
hallgatói csoport igényei szerint kerülnek meghatározásra. A konzultációkra történő 
felkészüléshez ajánlott az egyéni haladási ütemterv szerint haladni. A konzultációs alkalmak 
pontos forgatókönyvét a tutorok készítik el és bocsátják hallgatóik rendelkezésére a 
konzultációs alkalom előtt min.1 héttel. 

6. Kötelező irodalom 

• Szabó Ilona - Dr. Tóth Aranka: Analízis példatár, Kodolányi János Főiskola, 2005. 

7. Ajánlott irodalom 

• Nagyné Csóti Beáta: Matematikai példatár. MÜTF, 1998.

• Obádovics J. Gyula: Matematika. 16. kiadás, SCOLAR Kiadó, Budapest 2000.

• Csernyák László: Analízis (Matematika üzemgazdászoknak). Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 1998. 

Könyvtári kölcsönzés 

A kötelező és ajánlott irodalmak a Kodolányi János Főiskola könyvtárából kölcsönözhetők. A 
könyvtár online katalógusa itt található.

A kívánt szakirodalom a következő adatlap kitöltésével előjegyeztethető és a konzultációs 
központ fiókkönyvtárában átvehető. 

Könyvtári kapcsolattartók

Gazdálkodási és menedzsment szakosoknak: 
Könyvtáros: Koloszárné Horinka Valéria. 
Tel.: 22/543-431 
e-mail cím: gazdtavokt@uranos.kodolanyi.hu  

Turizmus- vendéglátás szakosoknak: 
Könyvtáros: Kaltenecker Klára. 
Tel.: 22/543-431 
e-mail cím: ifotavokt@uranos.kodolanyi.hu  

Szerző: Glashütter Andrea 
Szakmai lektor: Dr. Obádovics J. Gyula 
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Bevezető 

A matematikában sokszor vizsgáljuk bizonyos tulajdonságú objektumok, elemek összességét, 
halmazát. Ezeket a könnyebb tájékozódás érdekében általában a közös névre utaló 
gyűjtőnévvel látjuk el. Ilyen fogalom a halmaz is. Mint látjuk tehát, ez a fejezet az alapokat 
tárgyalja, amelyek feltétlenül szükségesek a további tanulmányok szempontjából. 

Az anyag valószínűleg nem lesz ismeretlen, hiszen a középiskolai halmazelméleti 
tanulmányokat elevenítjük fel.

1. lecke. Halmazok 

Először nézzük meg mit is takar maga a fogalom: 

Halmaz: elemek összessége (a halmazt magát nemigen szokás definiálni, mivel a 
matematikában alapfogalomként kezelik).

1. A halmazok megadása 

Halmazok megadására többféle módszer létezik, a jegyzetben a következőkkel találkozhat: 

1. elemek felsorolásával (az összes elemet felsorolom, vagy legalább annyit, hogy az 
alapján következtetni lehessen a többi elemre); például . 

2. a halmaz elemeire jellemző tulajdonság megadásával; pl.: {28 pozitív osztói}. 

3. jellel; pl.:  

(A jegyzetben  jelöli a valós számok halmazát,  a természetes számok halmazát) 

A halmazokat mindig nagybetűvel jelöljük. Az elemeket  zárójelbe tesszük. Ha egy adott  
elem benne van az  halmazban, akkor a következőképpen jelöljük:  ; ha nincs benne a 

halmazban: . 

2. Műveletek 

Jelöljük -val az ún. alaphalmazt. Legyen adott két tetszőleges halmaz:  és , amelyek 
elemei a  halmaz elemei közül kerülnek ki. 

Unióképzés (halmazok egyesítése): Két halmaz (  és ) uniója azon elemek 
összessége, amelyek legalább az egyik halmazban beletartoznak (csak -ba, csak -
be vagy mindkettőbe). 
Jelölése:  

Metszetképzés (halmazok közös része): Két halmaz (  és ) metszete azon elemek 
összessége, amelyek -ban és -ben is benne vannak. 
Jelölése:  

Különbségképzés: Két halmaz (  és ) különbsége azon elemek összessége, amelyek 
-nak elemei, de -nek nem. 

Jelölése: \  
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Részhalmaz: Az  halmaznak a  halmaz részhalmaza, ha  valamennyi eleme -nak 
is eleme. 
Jelölése:  (vagy ) 

Valódi részhalmaz: Az  halmaznak a  halmaz valódi részhalmaza, ha  valamennyi 
eleme -nak is eleme, de -nak van legalább egy olyan eleme, amely nem eleme -
nek. 
Jelölése:  (vagy ) 

Ha ez nem teljesül, azaz  nem valódi részhalmaza -nak, akkor azt így jelöljük:  

Komplementerképzés: Egy adott  halmaz komplementerbe azok a -beli elemek 
tartoznak bele, amelyek -nak nem elemei. (  alaphalmazt jelöli) 
Jelölése:  

Üreshalmaz: az a halmaz, amelynek nincs eleme. 
Jelölése:   

Direkt (Descartes) szorzat:  és  direkt szorzatának eredményeképpen olyan 
számpárokat kapunk, amelyeknek első tagja -nak eleme, második tagja -nek eleme. 
Jelölés: , ahol  és 

Kattintson ide a nagyításhoz! 

3. Tulajdonságok 

Tetszőleges A halmazra érvényesek a következők: 

 

Fontos!!! 

• A halmaz elemei mind különbözőek. (Nincs két azonos eleme.) 
• Nincs az elemek között rendezettség, azaz nem képezünk sorrendet az elemek között. 

1. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

Legyen A= {2,4,6,8} és B= {2,3,4} 

A két halmaz uniójának csak a 2 és a 4 az eleme.
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Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

2. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

Legyen A= {2,4,6,8} és B= {2,3,4} 

A  B halmaz kételemű. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

3. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

Legyen A= {2,4,6,8} és B= {2,3,4} 

 \  halmaznak csak a 3 az eleme. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

4. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

Legyen A= {2,4,6,8} és B= {2,3,4} 

A két halmaznak vannak közös elemei, így a B részhalmaza A-nak, de nem valódi 
részhalmaza. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

5. feladat - többszörös választás

Mely elempárok lesznek AxB elemei? 

Legyen A= {6 pozitív osztói} és B= {9 pozitív osztói} . 

Több helyes válasz is lehetséges: 

[  ] (1;9)
[  ] (6;9)
[  ] (3;5)
[  ] (0;0)
[  ] (3;3)
[  ] (2;9)
[  ] (2;2)
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6. feladat - párosítás

Egészítse ki a táblázatot a megadott lehetőségekkel! 

Legyen H= {6 pozitív osztói} és K= {9 pozitív osztói}. 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

K \ H          
 {9}

H  
K

         
 {1,3}

H  
K

         
 {2,6}

H \ K          
 {1,2,3,6,9}

Megoldókulcs
1. 
feladat: Hamis

2. 
feladat: Igaz

3. 
feladat: Igaz

4. 
feladat: Hamis

5. 
feladat:

(1;9)
(3;3)
(6;9)
(2;9)

6. 
feladat:

{1,3} - H  K
{2,6} - H \ K
{9} - K \ H
{1,2,3,6,9} - H  K

Mintafeladatok 

1. Legyen 

 
 

Határozza meg a következő halmazokat! 
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Megoldás innen letölthető: 

Bevezető 

A matematikában, a közgazdaságtanban, sőt a mindennapi életben is gyakran rendeljük egyik 
halmaz elemeihez egy másik halmaz elemeit. Például: egy étterem étlapján az ott kapható 
ételek halmazának minden eleméhez hozzárendelünk egy valós számot, az adott étel árát. 
Nem kell tehát szigorúan matematikát feltételezni a hozzárendelések, függvények hallatán. 

Ismét egy ismétlő fejezettel állunk szemben. Megpróbáltuk tömöríteni a középiskolai 
függvénytani ismereteket. A leckékben előforduló definíciók így valószínűleg már ismertek 
lesznek, ha mégis bizonytalanságot érez a függvények ábrázolásával kapcsolatban, vegye elő 
régi könyveit, talán úgy könnyebben eszébe jutnak az akkor tanultak. Ha érettségi után a 
matekkönyvei "húzták a rövidebbet", inkább kérje kölcsön ismerősétől, amennyiben nem érzi 
biztosnak tudását!

2. lecke. Valós függvények 

Ez a lecke is ismétlésre szolgál, így itt is a tömörségre törekedtünk. 

Ha egy nem üres halmaz ( ) minden egyes eleméhez hozzárendeljük egy halmaz ( ) 
egy, de csakis egy elemét, akkor függvényt adunk meg.

A függvényeket az ábécé kisbetűivel jelöljük:  Egy függvény akkor tekinthető adottnak, 
ha ismert  és a hozzárendelési utasítás. 

Jelölések: 

 értelmezési tartomány 
 értékkészlet 

 hozzárendelési utasítás 
 képhalmaz 

  helyen felvett helyettesítési érték 

Az  és  függvények akkor egyenlők, ha ugyanaz az értelmezési tartományuk, és az 
értelmezési tartomány minden eleméhez azonos függvényérték tartozik. 

Valós értékű függvénynek - röviden valós függvénynek - olyan függvényt nevezünk, 
amelynek értékkészlete részhalmaza a valós számok halmazának. 

Ha az  valós függvénynek az értelmezési tartománya is a valós számhalmaz egy 
részhalmaza, akkor egyváltozós valós függvényről beszélünk.

A kétdimenziós koordináta-rendszerben az  pontok halmazát az  függvény 
grafikonjának (ábrájának, görbéjének, gráfjának) nevezzük, ahol . 
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1. Fontosabb függvénytípusok 

Az alábbiakban felelevenítjük azokat a függvényeket, melyek ismeretére a későbbi leckék 
során biztosan szükség lesz. Egy-egy függvény grafikonját szemléltetésképpen feltüntettük. 

1.1 Konstansfüggvény 

 , ahol  

Példa: 

Az  függvény ábrázolása: 

1. kép 

1.2 Lineáris függvény 

 , ahol  
Megjegyzés:  esetén a fenti függvény megegyezik a konstansfüggvénnyel. 

Példa: Az  függvény ábrázolása: 
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2. kép

1.3 Hatványfüggvény 

 , ahol  

 , ahol  

Példa: Az  függvény ábrázolása: 

3. kép 

1.4 Lineáris törtfüggvény 

,  

Speciálisan: ,  
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Példa: 

Az  függvény ábrázolása: 

4. kép

1.5 Exponenciális függvény 

, , ahol  
, , ahol  

Példa: 
Az  függvény ábrázolása: 

5. kép
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1.6 Logaritmusfüggvény 

, , ahol  és  

Példa: 

Az  függvény ábrázolása: 

6.kép

1.7 Trigonometrikus függvények 

,  

Példa: 
Az  függvény ábrázolása: 

7. kép
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,  

Példa:Az  függvény ábrázolása: 

8. kép

,  

Példa: 
Az  függvény ábrázolása: 

9. kép

,  

Példa:Az  függvény ábrázolása: 
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10. kép

1.8 Négyzetgyökfüggvény 

,  

Példa:Az  függvény ábrázolása: 

 
11. kép

2. Függvénytranszformációk 

Függvények ábrázolásához nélkülözhetetlen, hogy ismerjük a grafikonon végrehajtandó 
transzformációkat: 
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Legyen az  függvény grafikonja egy Descartes-féle koordináta-rendszerben ismert! 

• Az , vagyis az , ahol  függvény görbéje az  görbéjének  
tengely irányú eltolásával nyerhető, az eltolás nagysága  egység, iránya  előjelének 
megfelelő. 

• A , vagyis az , ahol  ,  függvény grafikonja az  
grafikonjának  tengely irányú -szeres nyújtásával kapható. (Az  tengelyen lévő 
pontok helyben maradnak.) 

• A , vagyis az  ahol  függvény grafikonja az  grafikonjának az 
 tengelyre vonatkozó tükörképe. 

• Az , ahol  függvény ábrája az  függvény ábrájának  
tengely irányú eltolásával adódik. Az eltolás mértéke  egység,  esetén csökkenő 

 értékek irányába,  esetén az eltolás iránya ezzel ellentétes. 

• Az , ahol  függvény grafikonját az f grafikonjának x tengely irányú 

 -szoros nyújtásával, ha , vagy zsugorításával, ha  kapjuk. (Az  tengely 
pontjai helyben marad.) 

• Az , ahol  függvény grafikonja az  grafikonjának az  tengelyre 
vonatkozó tükörképe. 

Példa 

Ábrázolja a következő függvényt lépésenként! 

 

Kattintson ide a nagyításhoz!

2. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis? 

A konstansfüggvény képe az  tengellyel párhuzamos. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

2. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis? 

A lineáris függvény képe egyenes. 
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Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

3. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis? 

A hiperbolát a törtfüggvény ábrázolásával kapjuk. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

4. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis? 

Egy függvény adott pontban két különböző függvényértéket is felvehet. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

5. feladat - egyszeres választás

Az  függvényt az  függvényből úgy kapjuk, hogy a parabolát 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) a két függvény képe nem hasonló.
( ) 2 egységgel eltoljuk az  tengellyel párhuzamosan pozitív irányba.
( ) 2 egységgel eltoljuk az  tengellyel párhuzamosan negatív irányba.
( ) kétszeresére nyújtjuk az  tengely mentén.

6. feladat - egyszeres választás

Az  függvényt az  függvényből úgy kapjuk, hogy az  
függvény képét 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) az  tengely mentén 27-szeresére nyújtjuk.
( ) az  tengely mentén 3 egységgel eltoljuk pozitív irányba.
( ) az  tengely mentén eltoljuk 27 egységgel negatív irányba.
( ) az  tengely mentén 3-szorosára nyújtjuk.

7. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- egyenlő
- nem egyenlő
- összehasonlítható
- kompatibilis
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Egészítse ki a mondatot úgy, hogy igaz állítást kapjon! 

Két függvény (1)................., ha ugyanaz az értelmezési tartományuk, és az értelmezési 
tartomány minden eleméhez azonos függvényérték tartozik. 

Megoldókulcs
1. 
feladat: Hamis

2. 
feladat: Igaz

3. 
feladat: Igaz

4. 
feladat: Hamis

5. 
feladat:

2 egységgel eltoljuk az  tengellyel párhuzamosan pozitív 
irányba.

6. 
feladat: az  tengely mentén 27-szeresére nyújtjuk.

7. 
feladat: (1) - egyenlő

3. lecke. Műveletek függvényekkel 

Legyenek  és  valós függvények. 

•  és  összege az a  függvény, amelynek értelmezési tartománya  , és 

                                                 
            Jelölés:  

•  és  szorzata az a  függvény, amelynek értelmezési tartománya  , és 

                                                 
            Jelölés:  

•  és  hányadosának azt a  függvényt nevezzük, amelynek értelmezési tartománya 
\ , és 

                                                 

Az ismétlő anyag végén foglaljuk össze azokat a tulajdonságokat, melyeket elemeznünk kell 
egy adott függvény vizsgálata során: 

1. Függvényvizsgálat 
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1.1 Értelmezési tartomány 

A függvény változójának ( ) azon értékei, amelyekre a függvény értelmezve van.

Például az  függvény értelmezési tartománya a pozitív valós számok halmaza (
) 

1.2 Zérushely 

Az értelmezési tartomány  pontjában az  függvénynek zérushelye van, ha .

Például az  függvény zérushelye  , hiszen a  egyenletet 

megoldva éppen  lesz a megoldás. 

1.3 Korlátosság 

Az  függvényt az  halmazon felülről korlátosnak, alulról korlátosnak, illetve 
korlátosnak mondjuk, ha az  halmaz (a függvényértékek halmaza) felülről korlátos, alulról 
korlátos, illetve korlátos. Korlátosság esetén az  halmaz felső, alsó határát az  
függvény  halmazra vonatkozó felső, alsó határának nevezzük. 
Felső határ: legkisebb felső korlát. 
Alsó határ: legnagyobb alsó korlát.

Például az  függvény korlátos, egy alsó korlátja -1, és egy felső korlátja 1. 

1.4 Monotonitás 

Azt mondjuk, hogy az  függvény a  halmazon (szigorúan) monoton növekedő, ha 

bármely ,  esetén , (szigorúan) monoton csökkenő, ha 

bármely   esetén . 
Ha a függvényértékek között az egyenlőséget megengedjük, akkor (tágabb értelemben vett) 
monoton növekedésről, illetve csökkenésről beszélünk.

Például az  függvény szigorúan monoton növekedő. 

1.5 Szélsőérték 

Legyen  tetszőleges függvény, és  része  értelmezési tartományának. Azt mondjuk, 
hogy  az -nek -ra nézve (szigorú) abszolút maximumhelye (minimumhelye), ha 

minden  esetén 
                                    , 

Ha az egyenlőséget megengedjük, akkor tágabb értelemben vett abszolút maximumhelyről 
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(minimumhelyről) beszélünk. A maximumhely és minimumhely közös neve szélsőértékhely. 
Ha mást nem mondunk,  alatt az értelmezési tartományt értjük. Az  az f függvény 
lokális maximumhelye (minimumhelye), ha -nak van olyan  környezete, hogy -nek " " a 

 halmazra nézve abszolút maximumhelye (minimumhelye). 

Például az  függvénynek 0-ban abszolút minimuma van, a felvett fügvényérték 
szintén 0. 

1.6 Görbület 

Az  függvény az  intervallumon szigorúan konvex, ha bármelyik érintője a függvénynek 
az -n  görbéje alatt halad el. (Kivéve az érintési pontot.) 
Az  függvény az  intervallumon szigorúan konkáv, ha bármelyik érintője a függvénynek 
az -n  görbéje fölött halad el. (Kivéve az érintési pontot.) 

                                   

                                   

 az  függvény inflexiós pontja, ha az  függvény -beli érintője metszi a görbét az 

 pontban. 
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Például az  függvény konkáv, ha , és konvex, ha , így a függvénynek 0-
ban inflexiós pontja van. 

1.7 Paritás 

- Az  függvényt páros függvénynek mondjuk, ha  esetén  és f(-x)=f(x). 
- Az  páratlan függvény, ha  esetén  és .

Például az  függvény páros. (a függvény grafikonja az  tengelyre nézve 
szimmetrikus) 

1.8 Periodicitás 

 függvény periodikus, ha van olyan  szám, hogy ha  , akkor , és igaz, 
hogy . 
A legkisebb ilyen  értéket a függvény periodikusának mondjuk.

Például az  függvény periodikus, periódusa  . 

Példa: 

Az előző leckében szereplő  függvényt jellemezze a tanult szempontok 
szerint! 

Kattintson ide a nagyításhoz! 

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 1. fejezetében található 1, 2, 
4, 5. kidolgozott példákat és oldja meg a 1, 2, 3. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban. 
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3. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- értékkészlet
- zérushely
- értelmezési tartomány
- inflexiós pont

Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás helyes legyen! 

A/Az (1)................. az  változó azon értékeinek halmaza, amelyen a függvény értelmezve 
van. 

2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- nő
- csökken

Egészítse ki a következő mondatot a megadott lehetőségek közül a 
megfelelővel! 

Az  függvény a ;  intervallumon szigorúan monoton (1).................. 

3. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

A cosx függvény periodikus, periódusa  . 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

4. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

5. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

A  függvény páratlan.
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Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

6. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

A  függvény periodikus, periodusa  , ezért . 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

7. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

A  függvénynek  helyen abszolút maximuma van. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

8. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

Egy függvény inflexiós pontjában húzott érintő mindig párhuzamos az  tengellyel. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

9. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

A  függvénynek nincs inflexiós pontja. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

10. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

 

A  függvény szigorúan monoton csökkenő a (0+k"pí";"pí"+k"pí") intervallumon. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 
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( ) Igaz
( ) Hamis

Megoldókulcs
1. feladat: (1) - értelmezési tartomány

2. feladat: (1) - nő

3. feladat: Hamis

4. feladat: Igaz

5. feladat: Igaz

6. feladat: Igaz

7. feladat: Igaz

8. feladat: Hamis

9. feladat: Hamis

10. 
feladat: Igaz

Mintafeladatok 

Ábrázolja és jellemezze a következő függvényt! 

 

Megoldás innen letölthető:

Bevezető 

Ebben a fejezetben egy speciális függvénytípussal, a sorozattal foglalkozunk. Maga a téma 
ezúttal is ismerős lehet, a sorozatoknak mégis eddig ismeretlen fajtájával ismerkedhet meg. 
Már nem csak az eddig tanult számtani és mértani sorozatok kerülnek elő. Látni fogja, hogy a 
sorozatok definiálásának végtelen módja létezik.

4. lecke. Számsorozatok és tulajdonságaik 

Sorozaton olyan függvényt értünk, amelynek értelmezési tartománya a pozitív egész 
számok halmaza. Számsorozatnak nevezzük a sorozatot, ha a függvényértékek valós 
számok. 

, ahol  és  

Jelölések: 

•  -hez rendelt függvényérték, a sorozat -edik tagja 
•  a tag indexe 
• ( ) a sorozat 
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1. Sorozat megadása 

Sorozatok megadására többféle lehetőségünk van. Természetesen használhatjuk a 
középiskolai módszereket is, de ahogy a bevezetőben is olvasható volt, már nemcsak 
számtani és mértani sorozatokkal foglalkozunk, hanem ennél általánosabban tárgyaljuk a 
témát. 

Az általunk használt megadási módok a következők: 

• Hozzárendeléssel: 
Például:  

• Rekurzív módon 
A sorozat első, vagy első néhány tagját a további tagok megadásához felhasználjuk. 
Például: ;  

A sorozatokat szemléltethetjük számegyenesen vagy Descartes-féle derékszögű koordináta-
rendszerben. 

1. Írjuk fel az előbb említett  sorozat első négy és a századik tagját: 

, , , , , 

Ábrázoljuk az  sorozatot koordinátarendszerben! 

 

2. Írjuk fel a  sorozat első három és a tizedik tagját: 

 ,  ,  ,  

3. Legyen  . Írjuk fel a sorozat első 5 tagját! 

, , , ,  
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Nézzünk egy példát a rekurzív sorozatmegadásra is! 

4. Legyen ,  és  ; \  

A sorozat néhány további tagja: 

 
 

 
 
 

2. Sorozatok tulajdonságai 

Sorozatok esetében a következő tulajdonságok vizsgálatával fogunk foglalkozni 
részletesebben: 

• monotonitás 

• korlátosság 

• konvergencia 

2.1 Monotonitás 

Az (  ) számsorozat szigorúan monoton növekvő, ha minden -re  

Az ( ) számsorozat szigorúan monoton csökkenő, ha minden -re  

Az ( ) számsorozat monoton nő, ha minden -re  

Az ( ) számsorozat monoton csökken, ha minden -re  

A monotonitás eldöntésére különböző módszerek léteznek. Ilyenek például: 

• különbségkritérium 

• hányadoskritérium 

• hipotézis 

• egyéb módszerek 

Ismerjünk meg ezek közül kettőt! 
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2.2 Különbség-kritérium 

Ha minden -re , akkor a sorozat szigorúan monoton nő. 

Ha minden -re  , akkor a sorozat szigorúan monoton csökken. 

1. Legyen . 

Ekkor  
A monotonitás eldöntéséhez vizsgáljuk a sorozatot különbség-kritériummal: 

 minden -re , hiszen a tört nevezője is biztosan 
pozitív. Így a sorozat szigorúan monoton nő. 

2. Legyen . 

Ekkor  

 tört előjele lehet pozitív (pl.  és lehet negatív 
(pl. ) is, így a sorozat nem monoton. (A kritérium szerint MINDEN -re vagy pozitív vagy 
negatív előjelűnek kell lennie a különbségnek!) 

 

Megjegyzés: Mivel  esetén az , ezért a sorozat az 5. elemtől kezdve 
szigorúan monoton csökken.

2.3 Hányados-kritérium 

Ha minden n-re 

•  és  akkor a sorozat szigorúan monoton nő. 

•  és  akkor a sorozat szigorúan monoton csökken. 

•  és  akkor a sorozat szigorúan monoton csökken. 

•  és  akkor a sorozat szigorúan monoton nő. 

1. Legyen . Ekkor  
A monotonitás eldöntéséhez vizsgáljuk a sorozatot hányados-kritériummal:
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 hiszen a nevező kisebb, mint a 

számláló, és , így a sorozat szigorúan monoton nő. 2. Legyen  
Megjegyzés: . Az első n természetes szám szorzatát n faktoriálisnak 

nevezzük. pl.  Ekkor  
A monotonitás eldöntéséhez vizsgáljuk a sorozatot hányados-kritériummal:

 
A kritérium értelmében annak kell teljesülnie, hogy minden -re a kapott hányados kisebb, 
mint 1, vagy minden -re nagyobb, mint 1. 

Ha  akkor az  hányados nagyobb, mint 1, de ha , akkor kisebb, mint 1. Így tehát 
azt kaptuk eredményül, hogy bizonyos -re nagyobb, bizonyos -re kisebb az eredményünk 
egynél. A sorozat tehát nem monoton, mert a kritérium minden -re megköveteli az adott 
tulajdonságot. 

Megjegyzés: A sorozat egésze nem monoton, de az 5. elemtől kezdve szigorúan monoton 

csökken, mert  esetén a  és .

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 2. fejezetében található 1a, 2, 3, 
4. kidolgozott példákat és oldja meg a 1, 5a, 6a, 7a. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban. 

4. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás?

A sorozatok is függvények.

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

2. feladat - igaz/hamis
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Igaz vagy hamis a következő állítás?

Az  sorozat monoton nő, ha minden -re .

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

3. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás?

A hányados-kritérium értelmében a monotonitás eldöntéséhez elegendő az    és az    
elemek hányadosát vizsgálni.

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

4. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás?

Ha az  és az  elemek különbsége negatív, akkor a különbség kritérium értelmében a 
sorozat szigorúan monoton csökkenő.

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

5. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg az alábbi sorozatot monotonitás szempontjából az alábbi 
sorozatokat különbség-kritérium segítségével!

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat szigorúan monoton nő.
( ) A sorozat szigorúan monoton csökken.
( ) A sorozat nem monoton.

6. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg az alábbi sorozatot monotonitás szempontjából az alábbi 
sorozatokat különbség-kritérium segítségével!

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat nem monoton.
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( ) A sorozat szigorúan monoton csökken.
( ) A sorozat szigorúan monoton nő.

7. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg az alábbi sorozatot monotonitás szempontjából az alábbi 
sorozatokat különbség-kritérium segítségével!

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat szigorúan monoton nő.
( ) A sorozat szigorúan monoton csökken.
( ) A sorozat nem monoton.

8. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg az alábbi sorozatot monotonitás szempontjából az alábbi 
sorozatokat különbség-kritérium segítségével!

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat nem monoton.
( ) A sorozat szigorúan monoton nő.
( ) A sorozat szigorúan monoton csökken.

9. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg az alábbi sorozatot monotonitás szempontjából az alábbi 
sorozatokat különbség-kritérium segítségével!

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat szigorúan monoton csökken.
( ) A sorozat szigorúan monoton nő.
( ) A sorozat nem monoton.

10. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg az alábbi sorozatot monotonitás szempontjából az alábbi 
sorozatokat különbség-kritérium segítségével!

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat szigorúan monoton nő.
( ) A sorozat nem monoton.
( ) A sorozat szigorúan monoton csökken.
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11. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg az alábbi sorozatot monotonitás szempontjából az alábbi 
sorozatokat különbség-kritérium segítségével!

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat szigorúan monoton csökken.
( ) A sorozat szigorúan monoton nő.
( ) A sorozat nem monoton.

Megoldókulcs
1. feladat: Igaz

2. feladat: Igaz

3. feladat: Hamis

4. feladat: Igaz

5. feladat: A sorozat szigorúan monoton nő.

6. feladat: A sorozat szigorúan monoton csökken.

7. feladat: A sorozat szigorúan monoton csökken.

8. feladat: A sorozat nem monoton.

9. feladat: A sorozat szigorúan monoton csökken.

10. 
feladat: A sorozat szigorúan monoton csökken.

11. 
feladat: A sorozat nem monoton.

5. lecke. Korlátosság és konvergencia 

1. Korlátosság 

Az ( ) számsorozat alulról (felülről) korlátos, ha tagjainak halmaza alulról (felülről) korlátos. 

Ha egy sorozat alulról is és felülről is korlátos, akkor korlátosnak nevezzük. 

Nézzünk meg egy módszert arra vonatkozóan, hogyan dönthetjük el egy sorozatról, hogy 
korlátos-e vagy sem! 

1. Legyen  Ekkor , , ,  ... ,  
Látható, hogy a sorozat minden tagja  (számláló mindig kisebb a nevezőnél), és a sorozat 
tagjai 1/2 és 1 közöttiek. Így 1/2 a sorozat alsó korlátja, 1 a sorozat felső korlátja. A fenti 
sorozat tehát korlátos. 
A mi esetünkben nem csak ezeket a korlátokat adhattuk volna meg, hiszen alsó korlát lehet 0, 
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-1, és -150236 is, ugyanis nincsen a sorozatnak ezeknél kisebb eleme. Ugyanígy felső korlát 
lehetne 1,1 vagy 234 is, hiszen nincs a sorozatnak ezeknél nagyobb eleme. Egy sorozatnak 
tehát végtelen sok alsó, illetve felső korlátja lehet. Ezek közül kitűnik a legnagyobb alsó korlát, 
amelynél nagyobb érték már nem lenne alsó korlátja a sorozatnak. Ennek neve alsó határ (itt 

 1/2 ). Hasonlóan definiálható a legkisebb felső korlát is, amelynél kisebb már nem lenne 

felső korlátja a sorozatnak. Ennek neve felső határ (itt ). 

Megjegyzések: 

         Ha egy sorozat monoton nő, akkor alulról korlátos, és alsó határa az első elem. 

         Ha egy sorozat monoton csökken, akkor felülről korlátos, és felső határa az első elem. 

2. Legyen . 
Ekkor , , , ,  

Vizsgáljuk meg, van-e a sorozatnak alsó vagy felső korlátja, esetleg mindkettő! 
Láthatjuk, hogy a sorozat tagjai egyre nagyobb és nagyobb értékeket vesznek fel, s bár csak 
az első 4 tagot írtuk fel, ez a tulajdonság a későbbiekben is fennáll, mert pozitív számokat 
adunk rendre össze. Így megállapíthatjuk, hogy ennek a sorozatnak nincsen felső korlátja. 
Az előbbi elmélkedés eredményeként azt is megállapíthatjuk, hogy a sorozat tagjai biztosan 
pozitív számok, így nagyobbak 0-nál. Alulról tehát korlátos a sorozat, egy alsó korlátja a 0. 
(Legnagyobb alsó korlátja az 1.)

2. Konvergencia 

Definíció: 
Az ( ) számsorozat határértéke az  valós szám, ha bármelyik  számhoz van olyan 

 küszöbindex, hogy minden  esetén  (Azaz megadható olyan  
küszöbszám, hogy -tól kezdve a sorozat összes eleme benne van az  szám  sugarú 
környezetében, bármilyen kicsinek is választjuk -t.) 
Ha az  sorozatnak van véges határértéke, akkor a sorozat konvergens. Ha nincs 
határértéke, vagy a határérték , akkor divergens. 

 

A definícióban szereplő  pozitív számot hibakorlátnak, az  pozitív egész számot pedig az 
-hoz tartozó küszöbindexnek nevezzük. 

Azt a tényt, hogy egy ( ) sorozat határértéke  valós szám, a következőképpen jelöljük: 
                                        ,vagy 

                                        , vagy . 
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(ejtsd: limesz an egyenlő A) 

Használjuk még az 
                                         
jelölést is.) 
A sorozat határértéke tehát lehet egy konkét szám, mint 5, -25, de lehet végtelen is. 

Definíció: 
Az  sorozat tart a végtelenbe, ha bármely -hoz van olyan  küszöbindex, hogy 
minden  esetén . 

Definíció: 
Az  sorozat tart a minusz végtelenbe, ha bármely -hoz van olyan  küszöbindex, 
hogy minden  esetén  . 

2.1 Konvergenciára vonatkozó tételek 

Tétel: 
Egy sorozatnak legfeljebb egy határértéke lehet. 

A fenti tétel az egyik legfontosabb a határértékre vonatkozó tételek között! 
A továbbiakban megnézzük, hogy a sorozatoknál általunk vizsgált tulajdonságok milyen 
kapcsolatban állnak egymással. 

Tétel: 
Minden konvergens sorozat korlátos. 

Így sorozatvizsgálat esetén, ha megállapítható, hogy egy sorozatnak létezik határértéke, akkor 
nyomban azt is ki kell jelentenünk, hogy a sorozat korlátos. Már csak az alsó és a felső korlát 
megállapítása a feladat. 

Tétel: Minden korlátos és monoton sorozat konvergens. 

A tétel bizonyítása nem túl bonyolult, ezért nézzük meg részletesen: 
Legyen ( ) monoton növekedő sorozat, és jelöljük -val a sorozat tagjai halmazának felső 
határát (legkisebb felső korlátját). A felső határ definíciójából következik, hogy tetszőleges 

 esetén. 
( ) már nem lehet felső korlát, így a sorozatnak van olyan  tagja, amelyre 
                                . 
A sorozat monoton növekedő, így tehát ha  , akkor 
                                , 
és ebből következik, hogy 
                                , ha , 
vagyis a sorozat konvergens. 

Megjegyzés: (A bizonyítás monoton csökkenő sorozat esetén nagyon hasonló.) 

Tétel: Egy korlátos és egy nullsorozat (határértéke 0) szorzata is nullsorozat. 

Az alábbi tétel a határértékekre vonatkozó műveleti szabályokat tartalmazza: 
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Ha lim  és , akkor 
                 (  tetszőleges valós szám). 
                    Tehát egy sorozatot konstanssal megszorozva (a sorozat minden tagját 
szorozzuk az adott számmal) a határértéke is konstans szorosára változik. 

                 
                    Két sorozatot összeadva vagy kivonva egymásból (a műveletet tagonként 
kell végrehajtani, azaz az első tagot az első taggal adom össze, a másodikat a 
másodikkal...) a határértékeik is összeadódnak ill. kivonódnak. 

                 
                    Két sorozatot összeszorozva (a műveletet tagonként kell végrehajtani, azaz 
az első tagot az első taggal szorzom össze, a másodikat a másodikkal...) a határértékeik 
is összeszorzódnak. 

                 , ahol ,  
                    Két sorozatot elosztva egymással (a műveletet tagonként kell végrehajtani, 
azaz az első tagot az első taggal osztom el, a másodikat a másodikkal...) a kapott 
sorozat határértéke az eredeti sorozatok határértékeinek hányadosa. 

                , ahol . 
                    Egy sorozatot hatványozva (tagonként kell elvégezni) a kapott sorozat 
határértéke az eredeti sorozat megfelelő hatványa lesz. 

A sok elméleti tétel, definíció mind szükségesek voltak ahhoz, hogy végre példákon 
keresztül vizsgáljuk meg a sorozatok határértékét: 

1. Legyen . 

, azaz a határtértéke 2. 

(Megjegyzés:  , hiszen ha -be, akkor 1-et egy "végtelen nagy" számmal 

elosztva 0-hoz közeli értéket kapunk. Hasonlóan ,  határértéke is 0. 
2 2 azaz konstans határértéke önmaga, hiszen ezt most úgy kell felfognunk, mint egy 
olyan sorozatot, melynek minden tagja 2, ez nyilvánvalóan csak 2-höz konvergálhat). 

2. Legyen . 

, azaz a sorozat határértéke . 
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Rendőr-elv 

Tegyük fel, hogy  és valamely indextől kezdve minden -re 
. Ekkor . 

Ha  és minden -re , akkor . 

3. Teljes sorozatvizsgálat 

Teljes sorozatvizsgálat esetén vizsgálni kell a sorozat monotonitását, korlátosságát, 
konvergenciáját. Ha a sorozat konvergens, akkor adott -hoz küszöbszámot 
kereshetünk. A vizsgálat során bármely tanult tételt felhasználhatjuk. 

Nézzünk egy példát teljes sorozatvizsgálatra: 

Végezzen teljes sorozatvizsgálatot a következő sorozaton. Konvergencia esetén 

-hoz adjon küszöbszámot!  

Kattintson ide a nagyításhoz! 

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 2. fejezetében található 8, 9. 
kidolgozott példákat és oldja meg a 10, 11, 12, 13. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban. 

5. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás?

Ha egy sorozat szigorúan monoton nő és konvergens, akkor a sorozat határértéke a 
sorozatnak felső korlátja is. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

2. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás?

Egy konvergens sorozat monoton is.

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

3. feladat - igaz/hamis
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Igaz vagy hamis a következő állítás?

Ha egy sorozatnak nincs véges határértéke, akkor divergens.

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

4. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

Ha egy sorozat szigorúan monoton csökkenő, akkor a sorozat első tagja egyben felső korlát 
is. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

5. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg a következő sorozatot korlátosság szempontjából! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat alulról korlátos, felülről nem korlátos.
( ) A sorozat korlátos.
( ) A sorozat sem alulról, sem felülről nem korlátos.
( ) A sorozat alulról nem korlátos, felülről korlátos.

6. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg a következő sorozatot korlátosság szempontjából! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat sem alulról, sem felülről nem korlátos.
( ) A sorozat alulról nem korlátos, felülről korlátos.
( ) A sorozat alulról korlátos, felülről nem korlátos.
( ) A sorozat korlátos.

7. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg a következő sorozatot korlátosság szempontjából! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat sem alulról, sem felülről nem korlátos.
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( ) A sorozat korlátos.
( ) A sorozat alulról nem korlátos, felülről korlátos.
( ) A sorozat alulról korlátos, felülről nem korlátos.

8. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg a következő sorozatot korlátosság szempontjából! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat alulról nem korlátos, felülről korlátos.
( ) A sorozat alulról korlátos, felülről nem korlátos.
( ) A sorozat sem alulról, sem felülről nem korlátos.
( ) A sorozat korlátos.

9. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg a következő sorozatot konvergencia szempontjából! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat konvergens, határértéke 1,5.
( ) A sorozat konvergens, határértéke -5.
( ) A sorozat nem konvergens.
( ) A sorozat konvergens, határértéke 0,5.

10. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg a következő sorozatot konvergencia szempontjából! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat nem konvergens.
( ) A sorozat konvergens, határértéke 4.
( ) A sorozat konvergens, határértéke -2.
( ) A sorozat konvergens, határértéke 23.

11. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg a következő sorozatot konvergencia szempontjából!

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat konvergens, határértéke 17,4.
( ) A sorozat nem konvergens.
( ) A sorozat konvergens, határértéke 2.
( ) A sorozat konvergens, határértéke 46.

12. feladat - egyszeres választás
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Vizsgálja meg a következő sorozatot konvergencia szempontjából!

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat konvergens, határértéke -6.
( ) A sorozat konvergens, határértéke 88.
( ) A sorozat nem konvergens.
( ) A sorozat konvergens, határértéke 8,5.

Megoldókulcs
1. feladat: Igaz

2. feladat: Hamis

3. feladat: Igaz

4. feladat: Igaz

5. feladat: A sorozat korlátos.

6. feladat: A sorozat korlátos.

7. feladat: A sorozat alulról korlátos, felülről nem korlátos.

8. feladat: A sorozat sem alulról, sem felülről nem korlátos.

9. feladat: A sorozat konvergens, határértéke 1,5.

10. 
feladat: A sorozat konvergens, határértéke -2.

11. 
feladat: A sorozat nem konvergens.

12. 
feladat: A sorozat nem konvergens.

6. lecke. Nevezetes határértékek 

Ebben a leckében speciális sorozatok határértékének a vizsgálatával fogunk foglalkozni. A 
lecke példafeladatok megoldásán keresztül próbál a határértékszámításra rávilágítani. 
Felhasználjuk a korábbi leckékben található tételeket, így például a műveleti tulajdonságokat 
is, amelyekre most nagy hangsúlyt kell fektetnünk. 

1. Racionális egész kifejezések határértéke 

Tétel: 

Legyen  , ahol a k ?0 
Akkor 

.

1. 
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2. 
A fenti tétel használható nem egész kitevők esetén is: 

 

Hasonló feladatok esetében is mindig arra kell törekedni, hogy a legnagyobb kitevőjű tagot 
kiemeljük. 

2. Racionális törtkifejezés határértéke 

Legyen 

, ahol , . 
Akkor 

 

3. 
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4. 

 
5. 

 

Hasonló feladatok esetében is mindig arra kell törekedni, hogy a legnagyobb kitevőjű tagot 
kiemeljük mind a számlálóból, mind a nevezőből. A lehetséges egyszerűsítéseket el kell 
végezni. Ebben az esetben a többi tagot már könnyebben tudjuk kezelni, s így a határérték 
meghatározása sem jelent már nagy gondot. 
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3. Gyökös kifejezések különbségének határértéke 

Az eddigi módszert alkalmazva nézzük, itt milyen problémával állunk szemben: 

 
 alakú lett a határérték. Kérdés, hogy mennyi  ? Meglepetés lenne, ha azt 

mondanánk, hogy 1? Vagy 32? 

Nézzük, miért lehet akár 1 is:  

... és 32 is:  
Látható, hogy a  alakú határértéket nem lehet ilyen egyszerűen kezelni, más módszert 
kell bevezetnünk. 

A módszer lényege  azonosságon alapszik.  
azonosság alapján) 

Nézzük, az előző példát hogyan lehetne megoldani! 

 
6. 
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7. 
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4. Exponenciális kifejezéseket tartalmazó sorozatok határértéke 

Legyen , ekkor 

 

A feladatok esetében először mindig arra kell törekedni, hogy az exponenciális tagokat addig 
alakítsuk, míg a kitevőjük " " lesz. Ezek után a számlálóból és a nevezőből is ki kell emelni a 
legnagyobb alapú exponenciális kifejezéseket. Így a határérték meghatározása nem jelent már 
nagy gondot. 

8. 

 
9. 

 
10. 

 

5. -re visszavezethető sorozatok határértéke 

Legyen . Ekkor . (e?2,71) 
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Legyen  , a?0 . Ekkor . 
Az " " egy számot jelöl, amelyet Euler-féle számnak nevezünk. Közelítő értéke 2,718. 

Az eljárás során először az exponenciális kifejezést addig kell alakítani, míg kitevője " " lesz. 
Ezek után mind a számlálóból, mind a nevezőből ki kell emelni -et az együtthatójával együtt, 
majd a kiemelés után a zárójelben maradt kifejezést addig kell alakítani, míg a kívánt alakú 
nem lesz. 

1. 

 
2. 

 

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 3. fejezetében található 1, 2, 
4, 5, 7, 8, 10, 11, 13. kidolgozott példákat és oldja meg a 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 
20. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban. 
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6. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - szókitöltés

Határozza meg a következő sorozat határértékét! Ha a sorozat határértéke  
vagy  , írjon "v"-t vagy "-v"-t a megfelelő helyre! Ha a határérték például 

 , akkor ennek megfelelője e(6) legyen! 

a) 

 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

2. feladat - szókitöltés

b) 

 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

3. feladat - szókitöltés

c) 

 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

4. feladat - szókitöltés

d) 

 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

5. feladat - szókitöltés

e) 

 

.................

Gazdasági matematika 1: Analízis 47  Kodolányi János Főiskola



A helyes választ a megoldókulcsban találja!

6. feladat - szókitöltés

f) 

 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

7. feladat - szókitöltés

g) 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

8. feladat - szókitöltés

h) 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

9. feladat - szókitöltés

i) 

 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

10. feladat - szókitöltés

j) 

 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

Megoldókulcs
1. feladat: 0,75

2. feladat: 0

3. feladat: -v

4. feladat: v
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5. feladat: 0

6. feladat: 7

7. feladat: e(-2)

8. feladat: e(6)

9. feladat: e(1,2)

10. 
feladat: 0,25

Mintafeladat

Végezzen teljes vizsgálatot az alábbi sorozatokon (monotonitás, korlátosság, 
konvergencia)! 

? =0,01-hoz adja meg a küszöbindexet! 

a)  

b)  

Megoldás innen letölthető:

Bevezető 

Eddigi leckéink során egy speciális függvénytípussal, a sorozatokkal foglalkoztunk. Sorozatok 
határértékét már meg tudjuk határozni. 

De mi a helyzet általánosságban? Ha nemcsak egész számok szerepelnek a függvény 
definíciójában, és ha a változó nem a végtelenbe tart? 

A következőkben ezzel a problémakörrel fogunk foglalkozni.

7. lecke. Függvények határértéke 

A függvények esetén azt vizsgáljuk, hogy miként viselkednek egy adott a szám 
környezetében, azaz hová tartanak a függvényértékek, ha az  változó tart egy valós 
számhoz. 

A vizsgálathoz vegyünk fel az  függvény értelmezési tartományában egy -hoz konvergáló 
tetszőleges 

, , . . ., , . . . 
számsorozatot. Ezzel képezhetünk egy másik sorozatot is: 

, , . . ., , . . . 
ez az  számsorozathoz tartozó függvényértékek sorozata.
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1. A függvény véges helyen vett véges határértéke 

Heine-féle definíció: Legyen az  függvény értelmezve az a szám valamely környezetében 
(kivéve esetleg -t). Az  függvénynek -ban határértéke , ha tetszőleges -hoz konvergáló 

 sorozat esetén ) az  sorozat -hoz konvergál.

 

Függvények határértékének szemléltetése 
Jelölése: 

1.  vagy 

2.  vagy 

3. , ha . 

1. Létezik-e, és ha igen, mennyi   és ? 
Legyen  tetszés szerinti olyan számsorozat, amelynek határértéke 2: 

. 
Ekkor a függvényértékek sorozata . 
Ennek határértéke a konvergens sorozatok határértékére vonatkozó tétel szerint: 

. 
Tehát a függvény határértéke az  helyen 4: 

 
Minden további példa levezetése hasonlóan írható fel. 

2. Legyen  és . Ekkor  

3. Legyen  és . Ekkor l  
(A függvény polinom, így a határérték megegyezik a helyettesítési értékkel.) 

4. Legyen  és . Ekkor  
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2. Féloldali határértékek 

Az  függvénynek -ban bal oldali határértéke , ha tetszőleges -hoz konvergáló  
sorozat esetén   sorozat konvergál -hoz. 

Jelölés:  
Az  függvénynek -ban jobb oldali határértéke , ha tetszőleges -hoz konvergáló  
sorozat esetén, ahol  és   sorozat konvergál -hoz. 

Jelölés: 

Ha az  függvénynek -ban létezik mindkét oldali határértéke, és ezek egyenlők, akkor van 
határértéke -ban, és ez a határérték megegyezik a féloldali határértékkel. 

Vizsgáljuk az  függvény bal oldali határértékét 1-ben! 
Természetesen rögtön megállapíthatjuk, hogy a függvény nem értelmezhető 1-ben. Az a tény 
pedig, hogy bal oldali határértéket vizsgálunk, azt jelenti, hogy a vizsgálathoz használt ( ) 
sorozat tagjai 1-hez konvergálnak, mégpedig az 1-nél kisebb értékek felől. 
(A bal oldali határérték mindig az adott számnál kisebb értékek felől történő közelítést jelenti; a 
jobb oldali határérték pedig az adott értéknél nagyobb számok felől történő közelítéssel 
egyenértékű). Így a nevezőben található  kifejezés határértéke, ha  tart 1-0-hoz, 0 lesz, 
de a 0-t a negatív oldalról közelíti. Így a függvény határértéke . 

 

A jobb oldali határérték is ezzel a gondolkodásmóddal meghatározható: 

 
Megjegyzés: 

    Mivel az  függyvénynek -nél nem egyezik meg a jobb- és baloldali 
határértéke, ezért az  függvénynek nincs határértéke -nél. 

3. Véges helyen vett végtelen határérték 

Az  függvénynek -ban a határértéke , ha tetszőleges -hoz konvergáló  sorozat 
esetén   sorozat tart -hez. 
Az  függvénynek -ban a határértéke , ha tetszőleges -hoz konvergáló  sorozat 
esetén   sorozat tart -hez.

Legyen  és . Ekkor  
(Ha az eredmény nem egyértelmű gondoljon a logaritmusfüggvényre! Az  függvény 
grafikonja 0-hoz közelítve  felé halad.) 
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4. Végtelenben vett véges határérték 

Az  függvénynek -ben a határértéke , ha tetszőleges -hez tartó  sorozat 

esetén   sorozat tart -hoz. 
Az  függvénynek -ben a határértéke , ha tetszőleges -hez tartó  sorozat 

esetén   sorozat tart -hoz.

1. Legyen  és . Ekkor  

2. Legyen  és . Ekkor  

5. Végtelenben vett végtelen határérték 

Az  függvénynek -ben a határértéke  , ha tetszőleges -hez tartó  sorozat 
esetén   sorozat tart -hez. 
Az  függvénynek -ben a határértéke , ha tetszőleges -hez tartó  sorozat 
esetén   sorozat tart -hez. 
Az  függvénynek -ben a határértéke , ha tetszőleges -hez tartó  sorozat 
esetén   sorozat tart -hez. 
Az  függvénynek -ben a határértéke , ha tetszőleges -hez tartó  sorozat 
esetén   sorozat tart -hez.

Legyen  és . Ekkor  
Megjegyzés: A végtelenben vett határértékek meghatározása a sorozatoknál tanult 
módszerrel megegyezően történik! 
Vizsgáljuk meg a műveleti tulajdonságokat általános esetben! 

5.1 Határérték-tételek 

Tétel: Legyen  és , ekkor 

 

 

, ha ,  

 

Rendőr-elv: Ha  és -nak van olyan környezete, amelyben 

 , akkor  . 

Tétel: Ha  és  -nak valamely környezetében, továbbá  , 
akkor 

. 
Tétel: Az           
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                         , polinomok, racionális törtfüggvények 
                          
                          

                          
függvényeknek az értelmezési tartományuk minden pontjában létezik határértéke, és ez 
megegyezik az adott pontban felvett függvényértékkel.

Legyen  . Vizsgáljuk meg a függvény határértékét 0 -ban! 
Tudjuk, hogy ebben a pontban nincs értelmezve a függvény, így 0 -ban jobb-és bal oldali 
határértéket kell vizsgálnunk. Ha ezek a féloldali határértékek megegyeznek, akkor a  
határértéke 0 -ban a kapott féloldali határérték. 
Ha viszont a féloldali határértékek nem egyeznek meg, akkor a függvénynek nem létezik 
határértéke 0 -ban. 

 (0-hoz közelítünk jobb oldalról, azaz a pozitív számok felől. 1-et egy pozitív 
számmal osztva pozitív számot kapunk.) 

 (0-hoz közelítünk bal oldalról, azaz a negatív számok felől. 1-et egy negatív 
számmal osztva negatív számot kapunk.) 
A függvénynek tehát nem létezik 0-ban határértéke. 
A határérték-vizsgálatok során előfordulnak érdekesnek tűnő határértékek is. Itt megemlítünk 
néhányat, melyek közül csak az egyiknek a bizonyítását mutatjuk be. A többi között előfordul 
olyan, melynek megértéséhez a későbbi tananyag egyes részeire lesz szükség, illetve 
valamelyiket bizonyítás nélkül fogjuk a későbbiekben is felhasználni. 

6. Speciális határértékek 

•  

•  

•  

•  

•  

Érdekességképpen nézzük az első pont bizonyítását! 

Mivel  , ezért elegendő azt az esetet vizsgálni, amikor . 
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Az ábrán látható, hogy minden  (nyílt intervallumot jelöl a ( ) zárójel) esetén az  
háromszög része az  körcikknek, az  körcikk pedig része az OAC 
háromszögnek. 

Az  háromszög területe: . 

Az  körcikk területe: . 

Az  háromszög területe: . 

Így , 

azaz . 

Mivel a  intervallumon , -szel oszthatjuk az egyenlőtlenséget, és azt 

kapjuk, hogy  . 

A reciprokokat véve az adódik, hogy . 
Ezért, ha  egy pozitív tagú, nullához tartó sorozat, akkor 

 , . 
Tudjuk, hogy a cos függvény határértéke a 0 helyen 1 (előző tételeket nézze meg!), így 

 . 
Ezért a Rendőr-elv miatt 

, 
azaz 
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7. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- bal oldali
- jobb oldali
- középső

Egészítse ki a következő állítást úgy, hogy az helyes legyen! 

Az  függvénynek -ban (1)................. határértéke  , ha tetszőleges -hoz konvergáló  
sorozat esetén  sorozat konvergál -hoz. 

2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- 15
- 40
- 55
- 25
- végtelen

Egészítse ki a következő állítást úgy, hogy az helyes legyen!

Ha az    függvénynek a határértéke 3-ban 15, és a    függvénynek a határértéke 3-
ban 40, akkor az    függvénynek a határértéke 3-ban (1)..................

3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- 0
- 4
- 3
- 36
- végtelen

Egészítse ki a következő állítást úgy, hogy az helyes legyen!

Ha az   függvénynek a határértéke 0-ban 12, és a    függvénynek a határértéke 0-ban 
3, akkor az    függvénynek a határértéke 0-ban (1)..................

4. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás?

A sorozatokkal ellentétben a függvényeknek lehet két határértéke, hiszen ha a jobb- és a bal 
oldali határértékek nem egyeznek meg, akkor a függvénynek két határértéke van.

Csak egy helyes válasz lehetséges: 
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( ) Igaz
( ) Hamis

5. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás?

Ha egy függvény adott pontbeli határértéke 2, akkor a függvényt hárommal szorozva a 
hatérérték 3-mal nő.

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

6. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás?

Függvények között elvégzett összeadás műveletnél határértékeik is összeadódnak.

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

7. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás?

Ha  

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

Megoldókulcs
1. 
feladat: (1) - bal oldali

2. 
feladat: (1) - 55

3. 
feladat: (1) - 36

4. 
feladat: Hamis

5. 
feladat: Hamis

6. 
feladat: Igaz

7. 
feladat: Igaz
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8. lecke. Példafeladatok 

Az alábbi feladatokban a függvények határértékére mutatunk be speciális eseteket. 

1. Ha a tört nem egyszerűsíthető... 

, ha  

 

 

 

 

 

 

 

A függvény nincs értelmezve 2-ben, így mind a jobboldali, mind a baloldali határértéket meg 
kell határoznunk. Ha ezen határértékek léteznek, és egyenlők, akkor a függvénynek 2-ben a 
határértéke a kapott érték lesz. Ha a féloldali határértékek nem egyenlők, akkor a 
függvénynek 2-ben nem létezik határértéke. 
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Mivel a jobb oldali határérték nem egyenlő a bal oldali határértékkel, a függvénynek 2-ben 
nem létezik határértéke. 
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2. Ha lehet egyszerűsíteni a törtet... 

 

A függvény nincs értelmezve (-5)-ben, így mind a jobb oldali, mind a bal oldali határértéket 
meg kell határoznunk. Ha ezen határértékek léteznek, és egyenlők, akkor a függvénynek (-5)-
ben a határértéke a kapott érték lesz. Ha a féloldali határértékek nem egyenlők, akkor a 
függvénynek (-5)-ben nem létezik határértéke. 

 

Mivel a jobb oldali határérték nem egyenlő a bal oldali határértékkel, a függvénynek (-5)-ben 
nem létezik határértéke. 
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Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 5. fejezetében található 1, 2, 
4, 6, 7. kidolgozott példákat és oldja meg a 1 - 6. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban. 

8. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - egyszeres választás

Határozza meg az alábbi függvény határértékét a megadott pontokban! 

 

A függvény határértéke 1-ben 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) nem létezik határérték
( ) 3

( ) 
( ) -25

( ) 
2. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke 6-ban

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 0
( ) -25

( ) 
( ) nem létezik határérték
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( ) 25
3. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke 7-ben

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 
( ) 0
( ) nem létezik határérték
( ) 

( ) 
4. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke -ben

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 5
( ) 2,5
( ) 
( ) 2
( ) nem létezik határérték

5. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke -ben

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) -2
( ) 2,5
( ) -2,5
( ) 
( ) nem létezik határérték

6. feladat - egyszeres választás

Határozza meg az alábbi függvény határértékét a megadott pontokban! 

 

A függvény határértéke -3-ban

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 4

( ) 
( ) nem létezik határérték

( ) 
( ) 0

7. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke 0-ban

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) -3,75
( ) nem létezik határérték
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( ) 3,75
( ) 
( ) -3

8. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke (4-0)-ban

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 2
( ) 0
( ) 
( ) 
( ) nem létezik határérték

9. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke -ben

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) nem létezik határérték
( ) 4
( ) 3
( ) -3
( ) 

10. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke -ben

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) -1
( ) 2
( ) nem létezik határérték
( ) -3
( ) 

11. feladat - egyszeres választás

Határozza meg az alábbi függvény határértékét a megadott pontokban! 

 

A függvény határértéke 0-ban

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 
( ) 0

( ) 
( ) 
( ) nem létezik határérték

12. feladat - egyszeres választás

A függvény határértéke -ben 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 
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( ) 0
( ) 7
( ) nem létezik határérték

( ) 
( ) 

13. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke 2-ben

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 3
( ) 2
( ) nem létezik határérték
( ) 
( ) 

14. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke -ben

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) nem létezik határérték

( ) 

( ) 
( ) 4

( ) 
15. feladat - egyszeres választás
A függvény határértéke -ben

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 
( ) 0
( ) -5

( ) 

( ) 
Megoldókulcs

1. feladat:

2. feladat: -25

3. feladat: nem létezik határérték

4. feladat: 2,5

5. feladat: 2,5

6. feladat:

7. feladat: 3,75

8. feladat:
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9. feladat: -3

10. 
feladat: -3

11. 
feladat:

12. 
feladat: 0

13. 
feladat: nem létezik határérték

14. 
feladat:

15. 
feladat:

Mintafeladatok 

Határozza meg az alábbi függvény határértékét a megadott pontokban!                                

 

 

Megoldás innen letölthető:

Bevezető 

A függvények egy fontos és jól szemléltethető csoportját képezik az ún. folytonos függvények. 
Durva fogalmazás mellett ezek legtöbbjének grafikonja egyetlen folytonos görbével 
megrajzolható (nem mindegyik folytonos függvény grafikonja ilyen, de ezeket mi nem 
vizsgáljuk). Így már el tudjuk képzelni a folytonos függvényeket. Most megvizsgáljuk ezen 
tulajdonság okát is!

9. lecke. Függvények folytonossága 

A bevezetőben foglaltaknak megfelelően most definiáljuk a folytonosságot: 

Definíció: 
Az  függvény folytonos az értelmezési tartományának valamely  pontjában, ha az  
pontban létezik véges határértéke és ez egyenlő a helyettesítési értékkel, azaz 

 és .

Másképpen megfogalmazva: 
 függvény -ban folytonos, ha tetszőleges   esetén 
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Az eddigi függvénytani ismeretei szerint sem túl nehéz találni olyan függvényt, amelyre igaz, 
hogy határértéke valamely helyen megegyezik a függvény helyettesítési értékével. Gondoljon 
csak a hatványfüggvényekre, szinusz- és koszinuszfüggvényekre. 

Mint ahogy definiálható a bal- és jobboldali határérték, ezek segítségével definiálható a bal-, 
illetve a jobboldali folytonosság is. 

Definíció: 
Az  függvény  -ben balról folytonos, ha a függvény baloldali határértéke az  
pontban megegyezik a helyettesítési értékkel. 
Az  függvény  -ben jobbról folytonos, ha a függvény jobboldali határértéke az  
pontban megegyezik a helyettesítési értékkel.

Megjegyzés: Ha a függvény balról és jobbról is folytonos az  pontban, akkor folytonos az 
 pontban. 

Definíció: 
Ha az  függvény az  pontban nem folytonos, akkor az  pontot a függvény 
szakadási helyének mondjuk.

A definíciók ismertetése után nézzük meg, hogyan győződhetünk meg arról, hogy egy 
függvény rendelkezik-e eme tulajdonsággal! 

Folytonos-e a következő függvény a 3 pontban? 

 
A 3 helyen felvett helyettesítési érték 4:  

A függvény határértéke a 3 helyen:  
Azaz kaptuk, hogy a függvény határértéke 3-ban 6, a felvett függvényérték pedig 4, tehát 

                                    , 
így a függvény 3-ban definíció szerint nem folytonos, mert az adott helyen felvett 
függvényérték nem egyezik meg a függvény ugyanazon a helyen vett határértékével.

1. Műveletek folytonos függvényekkel 

Ha és  folytonos az   pontban, akkor az , ,   függvények is 
folytonosak az  pontban.

2. Összetett függvények folytonossága 
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Ha  folytonos az  pontban és  folytonos -ban, akkor az  összetett 
függvény is folytonos az  pontban.

3. Intervallumon folytonos függvények 

Az  folytonos az  nyílt intervallumon, ha az intervallum minden pontjában folytonos. 

Az   folytonos az  zárt intervallumon, ha  nyílt intervallum minden pontjában 
folytonos, -ban jobbról folytonos, -ben balról folytonos. 

Az  függvényt folytonos függvénynek nevezzük, ha értelmezési tartománya minden 
pontjában folytonos. 

A polinomok, a racionális törtfüggvények, a trigonometrikus függvények, az exponenciális 
függvények, a logaritmusfüggvények folytonosak az értelmezési tartományuk minden 
pontjában.

Tehát a tétel szerint a következő függvények mindegyike folytonos az értelmezési 
tartományuk minden pontjában (rendre a tételben szereplő típusokra mutatunk be egy-egy 
példát): 

                                                  

Bolzano-tétele 
Ha az  függvény folytonos az  intervallumon és  és  előjele különböző, akkor 

van olyan  pont, hogy , azaz az  függvénynek van legalább egy 
zérushelye az [a;b] intervallumon.

A tételt egy ábra segítségével tudjuk jól szemléltetni: 
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Weierstrass-tétele 
Ha az  függvény az  intervallumon folytonos, akkor -nek van legnagyobb és legkisebb 
értéke.

Határozza meg az  paraméter értékét úgy, hogy a függvény folytonos legyen az  
helyen! 

  

A megoldáshoz kattintson ide a nagyításra! 

Példa. 

Határozza meg az  és a  paraméterek értékét úgy, hogy a függvény folytonos legyen az 
 és  helyeken! 

  

A megoldáshoz kattintson ide a nagyításra! 

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 6. fejezetében található 1, 2, 
3. kidolgozott példákat és oldja meg a 1 - 4. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban. 
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9. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- minimum
- maximum
- szakadási hely
- szélsőérték

Egészítse ki az alábbi mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 

Ha az  függvény az  pontban nem folytonos, akkor az  pont elnevezése 
(1).................. 

2. feladat - egyszeres választás

Határozza meg az A paraméter értékét úgy, hogy a függvény folytonos 
legyen az  helyen! 

 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) a függvény nem tehető folytonossá x=2 helyen
( ) 9,6
( ) 3
( ) 3,5

3. feladat - egyszeres választás

Határozza meg az A paraméter értékét úgy, hogy a függvény folytonos 
legyen az  helyen! 

 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 0
( ) -6
( ) a függvény nem tehető folytonossá x=-3 helyen
( ) 3

4. feladat - egyszeres választás
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Határozza meg az A paraméter értékét úgy, hogy a függvény folytonos 
legyen az  helyen! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) a függvény nem tehető folytonossá x=-3 helyen
( ) 0
( ) -2
( ) 8

5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- 0,5
- 0,45
- -2,3
- 2
- -0,45
- 3
- a függvény nem tehető folytonossá x=5 helyen
- a függvény nem tehető folytonossá x=-5 helyen

Határozza meg az A és B paraméterek értékét úgy, hogy a függvény 
folytonos legyen az  és  helyeken! 

 

 (1)................. 
 (2).................

6. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- 0,5
- 3
- -6,4
- -12,5
- -34
- a függvény nem tehető folytonossá x=1 helyen
- a függvény nem tehető folytonossá x=2 helyen

Határozza meg az A és B paraméterek értékét úgy, hogy a függvény folytonos legyen az 
 és  helyeken! 
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(1)................. 
(2)................. 

Megoldókulcs
1. 
feladat: (1) - szakadási hely

2. 
feladat: 3,5

3. 
feladat: 0

4. 
feladat: 8

5. 
feladat:

(1) - 0,45
(2) - a függvény nem tehető folytonossá x=-5 helyen

6. 
feladat:

(1) - a függvény nem tehető folytonossá x=2 helyen
(2) - -12,5

Mintafeladat 

Határozza meg az A és B paramétereket úgy, hogy a függvény folytonos legyen x=-1 és x=4 
helyeken! 

 

Megoldás innen letölthető:

Bevezető 

Ebben a fejezetben a függvényvizsgálathoz szükséges alapfogalmakkal és tételekkel 
ismerkedünk meg. Ezek felhasználásával lehetőségünk lesz például egy tetszőleges 
egyváltozós függvény monotonitását, szélsőértékét vizsgálni. 
Ismereteinket a későbbiekben kiterjesztjük a kétváltozós függvényekre is. 

10. lecke. A differenciálszámítás elmélete 

Definíció 
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Legyen az , ahol . 

Az  függvény  pontjához tartozó differenciahányados függvénynek nevezzük az alábbi 
hányadost: 

                    . 

Tekintsük az  függvény grafikonjának az  és   abszcisszájú pontjain (az  
és  pontokon) áthaladó egyenest. Ezt az egyenest a grafikon e pontokhoz tartozó 
szelőjének nevezzük.

A szelő meredekségét az 

 
hányados adja meg. 

Szemléltessük az eddig leírtakat egy ábra segítségével: 

 

• Geometriai jelentése:  és  pontokhoz tartozó szelő meredeksége. 

• Függvénytani jelentése: Az  intervallumon mennyi az átlagos függvényérték 
változás. 

Ha rögzítjük az  pontot, akkor ez a meredekség függ az  megválasztásától, de sok esetben 
azt tapasztaljuk, hogy véges határértékhez tart, ha  -hoz konvergáló, -tól különböző 
tagokból álló sorozaton fut át. Azaz létezik a véges 

 
határérték. (  meredekség) 

Definíció 
Legyen az  egy belső pontja -nek. Azt mondjuk, hogy az  függvény 

differenciálható az  pontban, ha a  differenciahányados függvénynek az  pontban létezik 
véges határértéke. A 
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számot az  függvény a ponthoz tartozó differenciálhányadosának nevezzük. Ha a fenti 
határérték nem létezik, akkor azt mondjuk, hogy az  függvény az  pontban nem 
differenciálható.

 

 
Tehát a fenti függvény differenciálható 2 pontban, és differenciálhányadosa 4. 
Ha a fenti függvény más pontjában vizsgáltuk volna a differenciálhányadost, más és más 
értéket kaptunk volna. A differenciálhányados értéke függ a megválasztásától.

Definíció 

Az  az  függvény differenciálhányados függvénye az  halmazon, ha  
minden pontjához az  adott pontbeli differenciálhányadosát rendeli hozzá.

Megjegyzés: 

1.  függvény, míg  szám. 

2. Differenciálhányados geometriai jelentése: az  ponthoz tartozó érintő 
meredeksége. 

Határozzuk meg az  függvény differenciálhányados függvényét. 
 

Legyen  egy tetszőleges pont. Ekkor 

 

Így .

Legyen  egy függvény, a pedig az értelmezési tartományának valamely belső pontja, és 
tegyük fel, hogy  differenciálható az  pontban. Ekkor az 

 
elsőfokú függvényt az  függvény  pontbeli érintőfüggvényének, e függvény grafikonját 
pedig   pontbeli érintőjének nevezzük.

Írjuk fel az   abszcisszájú pontjába húzott érintő egyenletét. 
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A feladat szemléltetése 

  

1. megoldás: 

1. lépés:  , azaz az érintő meredeksége ( ) 6. 
2. lépés: Behelyettesítés az érintő egyenletének általános képletébe, -be. 

•  a megadott pontban felvett függvényérték; itt: 9. 

•  a megadott érték; itt: 3. 

•  a kiszámított meredekség; itt: 6. 

•  az eltolás mértéke (kiszámítandó érték). 

Behelyettesítve: , amiből , azaz az érintő egyenlete:  
(Látható, hogy -et megkaptuk volna úgy is, hogy 3-at behelyettesítünk a 

differenciálhányados függvényébe, azaz ha tudjuk, hogy , így  

2. megoldás: 

1. lépés: u.a. 

2. lépés:  egyenletbe behelyettesítünk. 

: a megadott pontban felvett függvényérték; itt: 9. 

: a kiszámított meredekség; itt: 6. 

Behelyettesítve: . 
Tehát mindkét esetben ugyanazt a végeredményt kaptuk. (Bármelyik eljárás tetszőlegesen 
alkalmazható.) 

Legyen  az a pontban és annak jobb oldali környezetében értelmezve. Azt mondjuk, hogy 

az  függvény jobbról differenciálható, az a pontban, ha a  differenciafüggvénynek az  
pontban létezik jobb oldali véges határértéke. Az 

 
jobb oldali határértéket az  függvény  ponthoz tartozó jobb oldali 
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differenciálhányadosának nevezzük. 

Legyen  az  pontban és annak bal oldali környezetében értelmezve. Azt mondjuk, hogy 

az  függvény balról differenciálható, az a pontban, ha a  differenciafüggvénynek az  
pontban létezik bal oldali véges határértéke. Az 

 bal oldali határértéket az  függvény  ponthoz tartozó bal oldali 
differenciálhányadosának nevezzük. 

Ha  és  léteznek, és  , akkor a függvény differenciálható az  

pontban, és  .

1. Vizsgáljuk meg a fenti definíciók segítségével, hogy az  függvény 
differenciálható-e az  pontban! 

Legyen  és . 
             

 
             

 

A két határérték egyenlő, így a függvény differenciálható  pontban, és . 

Nézzünk egy ellenpéldát is! 

2. Legyen  és . 

         

         

A két határérték nem egyenlő, így a függvény  pontban nem differenciálható. 

3. Tekintsük meg a következő függvényt: 

 

Határozzuk meg az 1 pontban a jobb oldali, illetve a bal oldali differenciálhányadosokat! 
Differenciálható-e a függvény az adott pontban? 

, és 
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Az -nek létezik a jobb oldali és létezik a bal oldali differenciálhányadosa, ezek azonban nem 
egyenlőek, így  az 1 pontban nem differenciálható.

A teljesség igénye miatt vezessük be még a következő definíciókat is: 

Definíció 
Legyen az  az  függvény értelmezési tartományának nyílt nem üres részhalmaza. Azt 
mondjuk, hogy  differenciálható az  halmazon, ha  differenciálható  minden 
pontjában. 

Definíció 
Ha az  függvény az  zárt intervallum belső pontjaiban differenciálható, az intervallum 
kezdő- és végpontjában pedig jobbról illetve balról differenciálható, akkor azt mondjuk, hogy 

 differenciálható az  zárt intervallumon.

Például az  függvény a  zárt intervallumon differenciálható, mert értelmezési 
tartománya belső pontjaiban azaz a  nyílt intervallumon differenciálható, továbbá a 0 
pontban jobbról, az 1 pontban balról differenciálható. 

1. A folytonosság és a differenciálhatóság kapcsolata 

Ha  az  függvény értelmezési tartományának egy belső pontja és  az  pontban 
differenciálható, akkor ott folytonos is. 

Megjegyzések: 

• A folytonosság a differenciálhatósághoz szükséges, de nem elégséges. 
• A differenciálhatóság a folytonossághoz elegendő, de nem szükséges. 

• Ha az  függvény -ban jobbról differenciálható, akkor ott jobbról folytonos is. 

• Ha az  függvény -ban balról differenciálható, akkor ott balról folytonos is. 

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 7. fejezetében található 1, 3. 
kidolgozott példákat és oldja meg a 1. feladatot. A feladatok megoldásai megtalálhatók a 
példatárban. 

10. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

 egy szám, amely az  függvény  pontbeli érintőjének meredekségét adja 
meg. 
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Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

2. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

A differenciálhányados értéke független a pont megválasztásától. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

3. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis a következő állítás? 

Ha egy függvény folytonos egy pontban, akkor abban a pontban a függvény biztos, hogy 
differenciálható is. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

4. feladat - szókitöltés

Határozza meg az  függvény  abszcisszájú pontjába húzott 
érintőjének meredekségét! 

A meredekség: 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

5. feladat - szókitöltés

Határozza meg az  függvény  abszcisszájú pontjába húzott 
érintőjének meredekségét! 

A meredekség: 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

6. feladat - szókitöltés
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Határozza meg az  függvény  abszcisszájú pontjába húzott 
érintőjének meredekségét! 

A meredekség: 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

7. feladat - szókitöltés

Határozza meg az előző feladatokban előforduló függvények adott pontbeli  
érintőjének egyenletét! 

a) Az  függvény  abszcisszájú pontjába húzott érintőjének egyenlete: 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

8. feladat - szókitöltés
b)   Az    függvény    abszcisszájú pontjába húzott érintőjének egyenlete:
.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

9. feladat - szókitöltés
c)   Az    függvény    abszcisszájú pontjába húzott érintőjének 
egyenlete:
.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

Megoldókulcs
1. 
feladat: Igaz

2. 
feladat: Hamis

3. 
feladat: Hamis

4. 
feladat: 36

5. 
feladat: 4

6. 
feladat: 48

7. 
feladat: y=8x-8

8. 
feladat: y=4x-3

9. 
feladat: y=48x-64
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11. lecke. Differenciálási szabályok 

Ebben a leckében olyan differenciálási szabályokat mutatunk be, amelyek segítségével 
könnyen képezhetjük a gyakorlatban előforduló függvények deriváltfüggvényeit. (A 
differenciálhányados függvényt szokás még deriváltfüggvénynek is leírni.) 
Legyen  és  differenciálható az  pontban. Ekkor 

•  bármely  esetén 

•  

•  

•  , ha  

•  , ha  

Nézzük meg az első tulajdonság (konstans kiemelése) bizonyítását! 
Írjuk fel a  függvény  ponthoz tartozó differenciahányados függvényét: 

 

A határértékekre vonatkozó tétel alapján: 

                                         
A többi tulajdonság bizonyítása sem bonyolultabb, ezek bemutatásától most eltekintünk. Az 
ajánlott irodalmak közül Dr. Csernyák László: Analízis (Matematika üzemgazdászoknak) 
(Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 1998.) könyvében biztosan megtalálja a hiányzó 
bizonyításokat. 
Így a differenciálható függvények deriváltfüggvényeire vonatkozó összefüggések: 

•  bármely  esetén 

•  

•  

•  , ha  

•  , ha  

Ha a  függvény differenciálható -ban és  függvény differenciálható -ban, akkor 

az  összetett függvény is differenciálható -ban és .
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1. Elemi függvények deriváltja 

• konstansfüggvény:  

• hatványfüggvény:  

• exponenciális függvény:  

• speciálisan:   

• logaritmus függvény:  

• speciálisan:  (ln: e alapú logaritmus) 

• trigonometrikus függvények:  

•  

•  

•  

Bizonyítsuk be a konstansfüggvény deriválására vonatkozó szabályt! 

A bizonyításhoz használjuk fel a differenciálhányados definícióját: 

 

Mindezek után nézzük meg, hogyan tudjuk az eddigi tulajdonságokat a gyakorlatban 
hasznosítani! 

Mielőtt a példafeladatokat átnézné, kérjük vegye elő az analízis példatárt, lapozza fel a 
képletgyűjteményt! 

• konstans kiemelésére: 

•  

•  
• összeg deriválására: 

•  

•  
• szorzat deriválására 

•  

•  
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Három tényezős szorzat esetén az alábbi deriválási szabályt kell alkalmazni: 

 

•  
• hányados deriválására 

•  

•  

Megjegyzés:  konstans, így deriváltja 0. 

• összetett függvény deriválására 
(összetett függvény deriváltja = külső függvény deriváltja a belső függvény helyen,  
szorozva a belső függvény deriváltjával) 

•  

•  

•  

•  

•    

Egy függvénynek természetesen nem csak első deriváltja létezhet. Egy tetszőleges  
függvénynek meg tudjuk határozni akár a második, harmadik, -dik deriváljait is (ha 
léteznek). 

Ha az  függvény differenciálható egy  halmazon, akkor  deriváltfüggvényét 
 második deriváltfüggvényének nevezzük. Jelölése: . 

A gyakorlatban egy harmadik derivált meghatározásához nem kell mást tennünk, mint 
meghatározni a függvény első deriváltját, majd azt újra deriválni, így megkapjuk a második 
deriváltat. Ezt kell még egyszer deriválni a harmadik derivált elnyeréséhez. 

 

 

Ha  függvény deriváltja létezik valamely  halmazon, akkor azt az  -
edik deriváltfüggvényének nevezzük. 

Azaz 
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Azáltal, hogy kezünkben van a deriválás "művelete", segítséget kapunk bizonyos határértékek 

meghatározásához is. Emlékszik még a , ,  alakú határértékekkel kapcsolatos 
problémákra? Íme, egy lehetséges módszer a probléma megoldására! 

2. L'Hospital szabály: 

Tegyük fel, hogy 

 és , vagy 

 és  

Ekkor 

. 

Természetesen a szabály egyszeri alkalmazásával nem biztos, hogy a határérték már 

meghatározható, előfordulhat, hogy újra ,  alakú a határértékünk. Ekkor a szabály újra 
alkalmazható egészen addig, míg a határérték egyértelművé nem válik. 

1. 

 (példa  alakú határértékre) 

 (példa  alakú határértékre) 

 (példa  alakú 
határértékre) 

A  alakú határértékek kis trükkel  vagy  alakú határértékké átalakíthatóak, így a 
meghatározásuk ezek után már nem jelent problémát: 

 (példa  alakú határértékre) 

A   alakú határértékeknél tehát nem kell mást tenni, mint az eredetileg  

alakú függvényt átalakítani  alakú függvénnyé, amely az eredeti függvénnyel egyenértékű, 
mégis határértékszámítás szempontjából számunkra már kezelhetőbb. 

2. Határozzuk meg a következő határértéket! 

 
A határérték  alakú. Át kell alakítanunk a kifejezést olyanná, amelyet a fentiek alapján 
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már kezelni tudunk: 

 
Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 8. fejezetében található 1, 3, 
4, 5, 6. kidolgozott példákat és oldja meg a 1 - 5, 7, 8, 14 - 19, 21-27, 28 - 33, 36, 44-51, 56 
- 61. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban. 

11. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - párosítás

Párosítsa össze a függvényeket deriváltfüggvényeikkel! 

A -  

B -  

C -  

D -  

E -  

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
         
 B

         
 A

         
 D

         
 E

         
 C

2. feladat - párosítás

Párosítsa össze a függvényeket deriváltfüggvényeikkel! 

A -  
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B -  

C -  

D -  

E -  

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
         
 A

         
 B

         
 D

         
 E

         
 C

3. feladat - párosítás

Párosítsa össze a függvényeket deriváltfüggvényeikkel! 

A -  

B -  

C -  

D -  

E -  

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

         
 E

         
 D
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 A

         
 B

         
 C

4. feladat - párosítás

Párosítsa össze a függvényeket deriváltfüggvényeikkel! 

A -  

B -  

C -  

D -  

E -  

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 
         
 B

         
 E

         
 D

         
 C

         
 A

5. feladat - szókitöltés

Határozza meg az  függvény  abszcisszájú pontjába húzott 
érintő meredekségét! 

A meredekség: 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

6. feladat - szókitöltés
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Határozza meg az  függvény  abszcisszájú pontjába húzott 
érintő meredekségét! 

A meredekség: 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

Megoldókulcs

1. 
feladat:

D - 

A - 

B - 

E - 

C - 

2. 
feladat:

C - 

E - 

A - 

D - 

B - 

3. 
feladat:

C - 

E - 

A - 

D - 

B - 

4. 
feladat:

A - 

E - 

B - 

D - 

C - 

5. 
feladat: -3

6. 
feladat: 0,75

Mintafeladatok 

Határozza meg az  függvény  abszcisszájú pontjába húzott érintő 
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egyenletét! 

Megoldás innen letölthető:

Bevezető 

Ebben a  fejezetben folytatjuk a differenciálszámítás alkalmazásának bemutatását. Ha 
visszaemlékszik középiskolai tanulmányaira, eszébe juthat, hogy a függvények jellemzését az 
adott függvény grafikonjának segítségével végeztük el. Amennyiben a görbét rosszul rajzoltuk 
fel, a jellemzés sem lett helyes, s az egész megoldás nem ért semmit. 

Ezentúl fordítva fogunk gondolkodni. Először a függvény jellemzőit bizonyítjuk be 
(monotonitás, görbület), s a megoldás végén térünk rá a görbe megrajzolására. Így már 
biztosak lehetünk abban, hogy a megrajzolt grafikon éppen a kívánt függvényt ábrázolja.

12. lecke. Monotonitás vizsgálata 

1. Függvényvizsgálat 

Ebben a leckében a differenciálható függvények néhány olyan tulajdonságát vizsgáljuk, 
amelyet a differenciálhányadosok segítségével lehet felismerni. Ahhoz, hogy a függvények 
vizsgálatát elkezdjük, meg kell ismerkednünk néhány új fogalommal, tétellel. 

1.1 Monotonitás 

A monotonitás nem ismeretlen fogalom, hiszen már a középiskolában is foglalkoznak vele, s a 
sorozatoknál is tárgyaltuk. Ismerkedjünk most meg a függvényekre vonatkozó általános 
definícióval! 

Definíció 
Legyen . Az  függvény szigorúan monoton nő a-ban, ha a-nak van olyan  sugarú 
környezete, hogy  esetén  és  esetén  

Definíció 
Legyen Az f(x) függvény szigorúan monoton csökken a-ban, ha a-nak van olyan  
sugarú környezete, hogy  esetén  és  esetén .

Megjegyzés: monoton növekedés, illetve csökkenés esetén az egyenlőség is megengedett. 
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A monotonitás és a differenciálhányados között a következő összefüggések állnak fenn: 

Legyen  differenciálható az  pontban. 

Ha -ban (szigorúan) monoton nő, akkor .

A tétel geometriailag azt jelenti, hogy ha az  grafikonjának  pontjába érintőt húzunk, 
akkor az érintő meredeksége pozitív, vagy az érintő vízszintes. 

Ha -ban (szigorúan) monoton csökken, akkor .

A tétel geometriailag azt jelenti, hogy ha az  grafikonjának  pontjába érintőt húzunk, 
akkor az érintő meredeksége negatív, vagy az érintő vízszintes. 

Ha , akkor  szigorúan monoton nő -ban. 

A tétel geometriailag azt jelenti, hogy ha az  grafikonjának  pontjába húzott és az 
érintő meredeksége pozitív, akkor az  függvény ebben a pontban biztosan szigorúan 
monoton növekedik. 

Ha , akkor  szigorúan monoton csökken -ban. 

A tétel geometriailag azt jelenti, hogy ha az  grafikonjának  pontjába húzott és az 
érintő meredeksége negatív, akkor ebben a pontban a függvény biztosan szigorúan monoton 
csökken. 
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Terjesszük ki a monotonitás definícióját intervallumra: 

Az  függvény az  intervallumon szigorúan monoton nő, ha tetszőleges  

esetén . 

Az  függvény az  intervallumon szigorúan monoton csökken, ha tetszőleges 

 esetén .

Megjegyzés: monoton növekedés és csökkenés esetén az egyenlőség is megengedett. 

Az előző tételek, definíciók segítségével már felírhatjuk az alábbi tételeket (ezen tételek 
elegendő feltételeit adják meg a monotonitásnak): 

Legyen az  függvény folytonos az  intervallumon és differenciálható az  
intervallumon. 

 - Ha minden  esetén , akkor  monoton nő az  intervallumon. 

 - Ha minden  esetén , akkor  konstansfüggvény az  intervallumon. 

 - Ha minden  esetén  és az  intervallumnak nincs olyan 

részintervalluma, ahol , akkor  szigorúan monoton nő az  intervallumon. 

A monotonitás fogalma után vizsgáljuk egy hozzá szorosan kapcsolódó kifejezést, a 
szélsőérték (minimum, maximum) fogalmát. 

1.2 Szélsőértékek 

Tétel: 

Ha az  függvénynek -ban lokális szélsőértéke van és  létezik, akkor . 
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Tétel: 

Legyen az  függvény differenciálható az  pont valamely környezetében. Ha  és 

 -ban előjelet vált, akkor az  függvénynek -ban lokális szélsőértéke van. 
A tétel magyarázatához nézzük meg a következő ábrát: 

 

Tétel: 

Az  függvénynek -ban lokális szélsőértéke van, ha  és .

Megjegyzés: 
  

Ha  és , akkor az  függvénynek -ban lokális minimuma van. 

Ha  és , akkor az  függvénynek -ban lokális maximuma van. 

Határozza meg a következő függvény értelmezési tartományát, zérushelyét, 
szélsőértékhelyét! Mely intervallumon szigorúan monoton nő, illetve mely intervallumon 
szigorúan monoton csökken a függvény? 

 

1. Értelmezési tartomány és szélsőérték vizsgálata 

Értelmezési tartomány:    (  miatt ) 
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Zérushely:  

A szorzat akkor 0, ha valamelyik tényezője 0, azaz  vagy . 

 mivel , ezért ez itt nem megoldás. 

, azaz 1-ben zérushelye van a függvénynek. 

2. Monotonítás vizsgálata 

A fenti tételekből következően a függvény első deriváltját kell vizsgálni: 

 

Szélsőértéke ott lehet egy függvénynek, ahol  

 , azaz -ben lehet szélsőérték. 
Nézzük meg, hogy valóban van-e szélsőértéke ott a függvénynek! 
Ehhez egy táblázatot írunk fel: 

 nincs értelmezve: - (nincs ilyen hely) 

 nincs értelmezve: - (nincs ilyen hely) 

   

 

A függvény a  intervallumon szigorúan monoton csökken ( ). 

A függvény a  intervallumon szigorúan monoton nő ( ). 

Így -ben a függvénynek lokális minimuma van. (  az adott pontban előjelet vált; előtte 

negatív a felvett függvényérték, utána pozitív) A felvett függvényérték . 

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 10. fejezetében található 1, 2, 
3, 4, 5. (csak a monotonitás!!!) kidolgozott példákat és oldja meg a 1, 2, 3, 6, 7. feladatokat. A 
feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban. 

12. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - igaz/hamis
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Igaz vagy hamis? 

Az  függvény az  intervallumon szigorúan monoton csökken, ha tetszőleges 

 esetén . 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

2. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- csökken
- nő

Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 

Ha , akkor a függvény szigorúan monoton (1)................. -ban. 

3. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis? 

Ha    és   , akkor a függvénynek  -ban lokális minimuma van. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- 1
- 0
- -1

Határozza meg, hogy az  függvénynek mely pontban lehet 
szélsőértéke! 

 (1)................. 

A felvett függvényérték,  (2)................. 

5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- 3
- 2
- 1
- 0
- -1
- -2
- -3
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Határozza meg, hogy az  függvénynek mely pontokban lehet 
szélsőértéke! 

 (1)................. 

A felvett függvényérték,  (2)................. 

 (3)................. 

A felvett függvényérték,  (4)................. 

6. feladat - szókitöltés

Határozza meg, hogy az    függvénynek mely pontokban lehetnek 
szélsőértékei! (Az eredményt két tizedesjegyre kerekítve adja meg!) 

a) 

 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

7. feladat - szókitöltés

b)

A felvett függvényérték, 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

8. feladat - szókitöltés

c)

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

9. feladat - szókitöltés

d)

A felvett függvényérték,  

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

Megoldókulcs
1. 
feladat: Igaz

2. (1) - nő
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feladat:

3. 
feladat: Hamis

4. 
feladat:

(1) - -1
(2) - 0

5. 
feladat:

(1) - -2
(2) - -3
(3) - 0
(4) - 1

6. 
feladat: -1

7. 
feladat: 1,47

8. 
feladat: 1

9. 
feladat: 0

13. lecke. Görbület vizsgálata 

A leckében tovább folytatjuk a függvények vizsgálatát, s egy másik tulajdonsággal, a 
görbülettel fogunk megismerkedni. 

Vezessük be a szükséges definíciókat! 

Definíció 
Legyen az  függvény az értelmezési tartományának valamely  intervallumán 

differenciálható. Ha bármely  esetén  \ 
, vagyis ha az  az  intervallumon mindig az érintője felett van, akkor azt mondjuk, 
hogy az  az  intervallumon konvex. 

Definíció 
Legyen az  függvény az értelmezési tartományának valamely  intervallumán 

differenciálható. Ha bármely  esetén  \ 

, vagyis az  az  intervallumon mindig az érintője alatt van, akkor azt mondjuk, 
hogy az  az  intervallumon konkáv.
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Görbületre vonatkozó tételek: 
A görbület vizsgálatához a differenciálhányadost fogjuk segítségül hívni: 

Legyen az  függvény az  intervallumon kétszer differenciálható. 

Ha  szigorúan monoton nő, akkor  konvex az  intervallumon. 

Ha  szigorúan monoton csökken, akkor  konkáv az  intervallumon. 

Ha  az  intervallumon, akkor  konvex -n. 

Ha  az  intervallumon, akkor  konkáv -n. 

Az  függvény 

- a  intervallumban konkáv, mert az  derivált ebben az intervallumban 
monoton 
csökkenő. (A deriváltfüggvény monotonitásának eldöntéséhez újra deviválnunk kell (lsd. előző  
lecke), 

s ha az újabb deriválás után kapott , akkor  szigorúan monoton növekedő, ha ,  

akkor  szigorúan monoton csökkenő.) 

- a  intervallumban pedig konvex, mert  ebben az intervallumban monoton növekedő. 
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1. Inflexiós pont 

A görbülettel szorosan összekapcsolható fogalom az inflexiós pont. Maga a fogalom már nem 
lehet ismeretlen, hiszen az első leckék egyikében már definiáltuk. Ismétlésképpen, most pedig 
bemutatjuk a kifejezés differenciálszámításhoz köthető leírását. 

Definíció 
Legyen az  függvény az értelmezési tartományának valamely a belső pontjában 
differenciálható. Ha az  pontbeli érintő az -ban átmetszi az  függvény grafikonját, akkor 
az  pontot  inflexiós pontjának nevezzük.

 
Nézzük meg, milyen tételeket használhatunk fel inflexiós pont létezésének bizonyításához! 

Tétel 
Ha  az  függvény inflexiós pontja és  létezik, akkor . 

Legyen az  függvény az  pont környezetében kétszer differenciálható. Ha  és 
 az  pontban előjelet vált, akkor -nek az  pontban inflexiós pontja van. 
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A tétel szemléltetéséhez vizsgálja meg a következő ábrát: 

  

Legyen az  függvény az  pontban háromszor differenciálható. Ha  és 

 , akkor -nek -ban inflexiós pontja van.

Az előző leckében elkezdett függvény vizsgálatát folytassuk. 
Vizsgáljuk a függvényt görbület szempontjából. Határozzuk meg a szükséges határértékeket 
és ábrázoljuk a függvényt! 
Emlékeztetőül az ott kapott eredményeket is felírjuk: 

 

1. Értelmezési tartomány és szélsőérték vizsgálata 

Értelmezési tartomány:  (  miatt ) 
Zérushely:  
szorzat akkor 0, ha valamelyik tényezője 0, azaz  vagy  

 mivel , ezért ez itt nem megoldás 
, azaz 1-ben zérushelye van a függvénynek 

2. Monotonitás vizsgálata 

 
Szélsőértéke ott lehet egy függvénynek, ahol f´(x)=0 

, azaz -ben lehet szélsőérték. 

Nézzük meg, hogy valóban van-e szélsőértéke ott a függvénynek! 
Ehhez egy táblázatot írunk fel: 

 nincs értelmezve : - (nincs ilyen hely) 

 nincs értelmezve - (nincs ilyen hely) 

 

Gazdasági matematika 1: Analízis 96  Kodolányi János Főiskola



 

A függvény 0<x<  intervallumon szigorúan monoton csökken (  ). 

A függvény a <x intervallumon szigorúan monoton nő (  ). 

Így -ben a függvénynek lokális minimuma van. (  az adott pontban előjelet vált; előtte 

negatív a felvett függvényérték, utána pozitív) A felvett függvényérték  . 

3. Görbület vizsgálata 

A lecke elején megismert tételeket, definíciókat felhasználva tudjuk, hogy a függvény második 
deriváltjának vizsgálatával következtethetünk a görbületre: 

 

Inflexiós pontja ott lehet a függvénynek, ahol  

, de ilyen x nem létezik, így a függvénynek nincs inflexiós pontja. 
A görbület vizsgálata 

 nincs értelmezve : - (nincs ilyen hely) 

 nincs értelmezve - (nincs ilyen hely; 0-ban nem lenne értelmezve, de ) 

 - (nincs ilyen hely) 

 az értelmezési tartomány minden pontjában, így a függvény konvex. 

4. Határértékek vizsgálata 

Határértéket mindig az értelmezési tartomány két "vég"pontjában kell vizsgálni, illetve azokon 
a helyeken kell külön jobb- és baloldali határértéket nézni, ahol a függvény nincs értelmezve. 
A mi függvényünk esetén tehát kell határértéket vizsgálni a 0-ban jobbról és a -ben. 

 

 

5. Ábrázolás 

Az ábrázoláshoz minden eddigi eredményre szükségünk van. Felhasználva ezeket kapjuk: 
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6. Értékkészlet vizsgálata 

Az értékkészlet vizsgálatához már felhasználhatjuk a grafikonunkat, melyet elemezve kapjuk: 

Értékkészlet:  

Megjegyzés: 
A fenti feladaton egy adott függvény teljes függvényvizsgálatát végeztük el. 

Végezzen teljes függvényvizsgálatot! 

 

Kattintson ide a nagyításhoz!

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 10. fejezetében található 1, 
2, 3, 4, 5. (teljes feladat) kidolgozott példákat és oldja meg a 8, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 
20. feladatokat. A feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

13. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- felett
- alatt
- mellett
- előtt

Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 

Ha az  függvény az  intervallumon mindig az érintője (1)................. van, akkor a 
függvény -n konvex.
2. feladat - feleletválasztás
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Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- nő
- csökken
- konvex
- konkáv

Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 

Ha  -n szigorúan monoton nő, akkor  (1)................. az  intervallumon.
3. feladat - igaz/hamis

Igaz vagy hamis? 

Ha  az -n, akkor  konkáv az  intervallumon. 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) Igaz
( ) Hamis

4. feladat - szókitöltés

Határozza meg, hogy az  függvénynek mely pontban lehet inflexiós pontja! 
(Ha a függvénynek nincs inflexiós pontja, írjon N betűt!) 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

5. feladat - szókitöltés

Határozza meg, hogy az  függvénynek mely pontban lehet inflexiós 
pontja! (Ha a függvénynek nincs inflexiós pontja, írjon N betűt!) 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

6. feladat - szókitöltés
Határozza meg, hogy az  függvénynek mely pontokban 
lehetnek inflexiós pontjai! (Ha a függvénynek nincs inflexiós pontja, írjon N betűt!) 

a) 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

7. feladat - szókitöltés

b)

.................
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A helyes választ a megoldókulcsban találja!

Megoldókulcs
1. 
feladat: (1) - felett

2. 
feladat: (1) - konvex

3. 
feladat: Igaz

4. 
feladat: -8

5. 
feladat: N

6. 
feladat: -3

7. 
feladat: 1

14. lecke. Szélsőérték feladatok 

Mielőtt a lecke tárgyalásába belekezdünk ne felejtse el, hogy ez a lecke nem kötelező anyag, 
azaz az itt elolvasottak csak érdekesség miatt kerültek az anyagba. Azt kívánjuk bemutatni, 
hogy az eddig tanultakat hol, hogyan lehet hasznosítani. 
Az a tény, hogy abban a pontban, ahol az elsőrendű derivált nulla, és a másodrendű derivált 
nem nulla, a függvényeknek szélsőértéke van, felhasználható minimum- és maximum-
feladatok megoldására. A nehézséget az jelenti, hogy itt nekünk kell megválasztanunk a 
független változót ( -et), és nekünk kell felépítenünk a függvényt. 

1. feladat 

Határozzuk meg egy egységnyi űrtartalmú, négyzet alapú téglatest formájú doboz 
készítéséhez szükséges minimális anyagfelhasználást! 
Megoldás: 
A doboz térfogata: . 
Jelöljük az alaplap élét -szel és magasságát -val! 
A minimális anyagfelhasználás alatt azt értjük, hogy a lehető legkisebb kartonlapból készítjük 
el a dobozt, azaz a doboz felszíne minimális lesz. Válasszuk független változónak az alaplap 
élét. 
Ekkor: 

 és tudjuk, hogy : 
, azaz 

. 

Tudjuk, hogy a felszín képlete: . 
Így a felszín: 

. 
Ennek kell minimálisnak lennie, azaz szélsőértékét keressük az  függvénynek. Tudjuk, 
hogy ott lehet szélsőértéke, ahol a derivált 0: 
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Ellenőrizzük, hogy valóban minimumhely-e az : 

, tehát valóban minimumhely. 
A doboz méretei tehát: 

 

 
 

Tehát azonos térfogatú téglatestek közül a négyzetnek a legkisebb a felszíne! 

2. feladat 

Határozzuk meg az egységnyi sugarú gömbbe írt maximális térfogatú henger méreteit! 
Megoldás: 
Legyen 
a gömb sugara:  
a henger alapkörének sugara:  
a henger magassága  

A henger sugarát válasszuk -nek . Ekkor a Pitagorasz-tételt alkalmazva kapjuk, hogy 
. 

f(x) lesz a henger térfogata, azaz . 
 , azaz 

 
A függvény maximumát kell meghatározni, ezért deriválnunk kell: 

. 
Ott lehet maximuma a függvénynek, ahol a derivált 0: 

 

Itt nyilvánvaló, hogy r sugár csak  lehet. 
Ellenőrizzük le, hogy valóban maximumhely-e: 

 

(Az előző feladathoz képest egy másik módszerrel határoztuk meg a szélsőérték milyenséget. 
Természetesen bármelyik alkalmazható, cél a differenciálszámítás sokrétűségének 
bemutatása volt.) 
Tehát valóban maximumhelyet kaptunk. Így a henger méretei: 
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3. feladat 

Egy adott termék termelési költsége a termelt mennyiség ( ) függvényében: 
 

Állapítsa meg, hogy mekkora termelés esetén lenne az egységre eső átlagköltség minimális! 
Megoldás: 
Az egységre eső átlagköltségfüggvény a következő: 

 

Ennek kell minimálisnak lennie. Újból szélsőértéket keresünk, azaz vizsgálnunk kell a 
függvény deriváltját: 

 

Ott lehet szélsőértéke, ahol az első derivált 0, azaz 

 

 valóban minimumhely? 

, így valóban minimumhelyet kaptunk. 

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 11. fejezetében található 5, 
6. kidolgozott példákat és oldja meg a 2, 6, 8, 9, 10. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban. 

Mintafeladatok 

Végezzen teljes függvényvizsgálatot az alábbi függvényen! 

 

Megoldás innen letölthető:

Bevezető 

Hogy milyen egy kétváltozós függvény? Képzeljünk el egy parabolát, legyen ez a 
legegyszerűbb parabola, . Forgassuk meg ezt az  tengely körül! Kaptunk egy 
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térbeli alakzatot, amely egy pezsgőspohár tetejéhez hasonlít. Nem mellesleg pedig egy 
kétváltozós függvény is a művelet eredménye lett. 
Ezek a függvények 3 dimenziós koordinátarendszerben ábrázolhatóak, térbeli alakzatok.

15. lecke. Kétváltozós függvények 

 

Mielőtt az elméleti fogalmakat elkezdenénk tárgyalni, nézzünk egy példát a kétváltozós 
függvények használatára! 

Amikor egy órabéres dolgozó munkabérét számoljuk, a következő képletet használjuk: 
munkabér = (ledolgozott órák x órabér) 

 

Ekkor két valós számhoz, a ledolgozott órák számához és az órabérhez rendelünk egy 
harmadik valós számot, a munkabért. Egy valós számpárhoz rendelünk tehát egy valós 
számot. 

Pl.:  

Itt az órák száma ( ) és az órabér ( ) is pozitív valós szám, tehát 
. Így az  kétváltozós függvényt kapjuk. A függvény értelmezési tartománya 

, értékkészlete a pozitív valós számok halmaza. 
A munkabér két változó függvénye, tehát az  függvény egy kétváltozós függvény. 

Ha ábrázolni szeretnénk térben a fenti függvényt, a következőt kapnánk: 
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 függvény ábrázolása 

1. Általánosságban 

Az  függvényt kétváltozós valós függvénynek nevezzük, ha  és . 

A kétváltozós függvények leggyakrabban egy felülettel ábrázolhatók a térben. 
Legyen  értelmezési tartományának egy pontja . Rögzítsük  értékét, hogy . 
Ekkor egy, csak -től függő egyváltozós függvényt kapunk, amit az  függvény  
változó szerinti szintvonalának nevezzük. 

Jelölés: .

Hasonlóan megadható az  változó szerinti szintvonal. 

 

Az egyváltozós függvényekhez hasonlóan többváltozós függvények esetében is definiálható a 
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korlátosság, szélsőérték, határérték stb. fogalma. 

Vezessük be ezen fogalmakat kétváltozós esetre! 

Az  függvény korlátos, ha a függvényértékek halmaza korlátos. 

Az  függvénynek -ben szigorú abszolút maximuma van, ha tetszőleges 
 esetén . 

Megjegyzés: A többi szélsőérték definiálása hasonlóan történhet. 

 függvény ábrázolása 

Az alábbi függvény segítségével a szélsőérték mivolta jól érzékeltethető: 

A függvénynek abszolút minimuma van -ban, s a függvény alulról korlátos is, egy alsó 
korlátja a 0.

  

 függvény ábrázolása 

Az  határértéke az -ben , ha tetszőleges -hez konvergáló  sorozat 
esetén 

 függvényértékek szorzata konvergál az -hoz. 

Jelölés:  

Az  folytonos -ben, ha .

A fenti definíciók formailag nagyon hasonlítanak az egyváltozós függvényekre vonatkozó 
definíciókra. 
A most következők azonban már újdonságok lesznek. 
Habár két változót kezelünk függvényeink elemzése során, a deriválás "műveletét" is ehhez 
igazítjuk. Meg kell különböztetnünk, hogy mely változó szerint végezzük el a differenciálást! 

Az  függvény  változó szerinti parciális differenciálhányadosa az -ben az 
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 egyváltozós függvény differenciálhányadosa az a-ban. 

Megjegyzés: a deriválást úgy kell elvégezni, mintha a függvényben  változót konstansként 
kezelnénk. 

Az  függvény  változó szerinti parciális differenciálhányadosa az -ben az 

 egyváltozós függvény differenciálhányadosa a -ben. 

 

Megjegyzés: a deriválást úgy kell elvégezni, mintha a függvényben  változót konstansként 
kezelnénk. 

Azt tapasztalhatjuk, hogy a kétváltozós függvények differenciálására vonatkozó szabályokat 
visszavezettük egyváltozós esetekre, amelyekkel korábbi leckékben már foglalkoztunk. 
Bizonyítás nélkül elfogadottnak tekintjük a műveleti szabályokat, melyek az egyváltozós 
függvényeknél tanultakkal analógok (pl. összeget lehet tagonként deriválni; konstans deriváltja 
0). 

Vezessük be ezek alapján a deriváltfüggvény fogalmát is: 

Tegyük fel, hogy  értelmezési tartományának valamely  részhalmazán -szerint 
parciálisan differenciálható. Azt a függvényt, amely az  halmaz minden pontjához 
hozzárendeli az  függvény  szerinti parciális differenciálhányadosát, az  
függvény  szerinti parciális deriváltfüggvényének nevezzük. 

Tegyük fel, hogy  értelmezési tartományának valamely  részhalmazán -szerint 
parciálisan differenciálható. Azt a függvényt, amely az  halmaz minden pontjához 
hozzárendeli az  függvény  szerinti parciális differenciálhányadosát, az  
függvény  szerinti parciális deriváltfüggvényének nevezzük. 

Jelölés:  és .

1. Határozzuk meg az  függvény elsőrendű parciális 
deriváltjait! 

A deriválásnál a következők szerint jártunk el: 
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Azaz 

 

 

2. Határozzuk meg az  függvény elsőrendű parciális deriváltjait! 

Az 1. feladathoz hasonlóan járunk el, s így a következő megoldáshoz jutunk: 

 

Tegyük fel, hogy egy halmazon léteznek az  függvény  és  szerinti parciális 

deriváltfüggvényei, és ezek parciálisan differenciálhatók valamely  pontban. 
Ekkor azt mondjuk, hogy  kétszer parciálisan differenciálható az  pontban. 

Legyenek az  függvény valamely  halmazon kétszer parciálisan differenciálható. 
Ekkor az 

 

függvényeket  második parciális deriváltfüggvényeinek nevezzük. 

1. Határozzuk meg az  függvény másodrendű parciális 
deriváltjait! Az előzőekben már meghatároztuk az elsőrendű parciális deriváltakat. Ezeket 
használjuk fel most: 

Gazdasági matematika 1: Analízis 107  Kodolányi János Főiskola



-   meghatározásához nem kellett mást tenni, mint az előzőleg eredményül kapott  
függvényt újra  változó szerint deriváltuk, 

-   meghatározásához az előzőleg eredményül kapott  függvényt újra  változó szerint 
deriváltuk, 

-   meghatározásához az előzőleg eredményül kapott  függvényt újra  változó szerint 
deriváltuk, 

-   meghatározásához az előzőleg eredményül kapott  függvényt újra  változó szerint 
deriváltuk. 

Így kaptuk, hogy 

   

2. Határozzuk meg az  függvény másodrendű parciális deriváltjait! 
Az előzőekben már meghatároztuk az elsőrendű parciális deriváltakat. Ezeket használjuk fel 
most (az eljárás megegyezik az 1. feladatban foglaltakkal): 

   
  
A lecke elején említést tettünk arra vonatkozólag, hogy kétváltozós függvények esetén is 
létezhet a függvénynek szélsőértéke, s definiáltuk is a fogalmat. Nézzük meg, hogyan tudjuk 
összekötni a deriválást itt a szélsőérték vizsgálatával! 

Ha az  függvénynek -ben helyi szélsőértéke van, és léteznek  és  az  

pontban, akkor .

Ez geometriailag azt jelenti, hogy ha az  szélsőértékhely, akkor a függvény 
grafikonját mind az , mind az  síkkal elmetszve, a kapott görbék  pontbeli 
érintője párhuzamos lesz az  síkkal. (Vizsgálja meg az  függvényt a  
pontban, s képzelje el a síkmetszeteket!) 

A fenti tétel szükséges feltétele volt a szélsőérték létezésének. Elegendő feltételt a következő 
ad: 

(elégséges feltétel) Az  függvénynek az  pontban szélsőértéke van, ha 

 és  . 

Ha még  is teljesül akkor lokális minimuma, ha  , akkor lokális 
maximuma van a függvénynek. 
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Ha , akkor nyeregpontja van a függvénynek (a,b) 
helyen. 

Ha  , akkor ezzel a módszerrel nem dönthető el 
a szélsőérték létezése. 
  

Összefoglalva: 

• Ha : szélsőértéke van 

• Ha : lokális minimum 

• Ha : lokális maximum 

• Ha : nyeregpontja van 

• Ha : nem lehet eldönteni 

Nézzünk még példát kétváltozós függvényre! 

1. Az alábbi függvény segítségével a nyeregpont fogalmát illusztráljuk: 

Ábrázoljuk az  függvényt! 

A függvénynek nyeregpontja van -ban. 

(Messük el a felületet az  síkkal. Ekkor a síkmetszetként az  parabolát 
kapjuk. Ha az  síkkal metszünk, akkor a síkmetszet az  parabola lesz. 
Első esetben a függvénynek minimuma, második esetben pedig maximuma van. A nyeregpont 
tehát minimum és maximumhelyként is viselkedik) 

 
 függvény ábrázolása 
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2. Határozza meg a következő függvény szélsőértékhelyeit és nyeregpontjait, ha léteznek! 
 

Kattintson ide a nagyításhoz!

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 12. fejezetében található 1, 3, 
4. kidolgozott példákat és oldja meg a 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. feladatokat. A feladatok 
megoldásai megtalálhatók a példatárban. 

15. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény x változó szerinti parciális deriváltfüggvényét! 

 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

2. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény y változó szerinti parciális deriváltfüggvényét! 

 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

3. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- 48x
- 24x
- 9y
- -24
- 0
- -24x
- 18y
- 48y
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- 24y
- 24

Határozza meg a következő függvény második parciális deriváltfüggvényét! 

 

(1)................. 

(2)................. 

(3)................. 

(4)................. 

4. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezésekkel: 

- 0
- 1
- N

Határozza meg a következő függvény szélsőértékeit, nyeregpontjait (ha 
léteznek)! (Ha valamelyik nem létezik, válasszon N betűt a legördülő 
résznél!) 

 

Szélsőérték: 

(1)................. 

(2)................. 

Nyeregpont: 

(3)................. 

(4)................. 

5. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- végtelen
- 0
- x
- y

Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 

Ha  függvénynek az  pontban szélsőértéke van, akkor 

 (1)................. 

6. feladat - párosítás
Párosítsa össze a megfelelő feltételeket, amelyek a kétváltozós függvények 
szélsőértékének/nyeregpontjának létezéséhez szükségesek! 
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Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

 kisebb, mint 
         
 szélsőérték

 nagyobb, mint          
 nyeregpont

         
 nem dönthető el

Megoldókulcs
1. 
feladat:

2. 
feladat:

3. 
feladat:

(1) - 48x
(2) - 18y
(3) - -24
(4) - -24

4. 
feladat:

(1) - 1
(2) - 1
(3) - 0
(4) - 0

5. 
feladat: (1) - 0

6. 
feladat:

nyeregpont -  kisebb, mint 

szélsőérték -  nagyobb, mint 

nem dönthető el - 

Mintafeladatok 

Határozza meg a következő kétváltozós függvények szélsőértékeit, nyeregpontjait (ha 
léteznek)! 

a)  

b)  

Megoldás innen letölthető:

Bevezető 

Az előző fejezetekben megismertük, hogyan lehet egy adott  függvény deriváltját, -t 
meghatározni. Ebben a fejezetben egy fordított művelettel foglalkozunk: a deriváltfüggvény 
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ismeretében keressük a függvényt. 

Emlékszik még? Ha az  függvényt deriváljuk, -et kapunk. És ha az  függvényt 
deriváljuk? Akkor is  a megoldás. 

Így ha meg akarjuk határozni azt a függvényt, amit deriválnunk kell ahhoz, hogy -et kapjuk, 
nem is biztos, hogy teljesen egyértelmű a megoldás. 

Ebben a fejezetben vizsgáljuk még a területszámítást is. Gondolkodott már azon, hogyan 
lehetne egy tetszőleges függvény grafikonja és az x tengely által bezárt területet 
meghatározni? 

Vegyük például az  parabolát. Ha a függvény grafikonja alatti területet a  intervallum 

alatt besatírozzuk, a kapott síkidom területe . ...vagy vizsgáljuk a  függvény grafikon 
alatti területét a  intervallumon. Gondolná, hogy ez 2-vel egyenlő?

16. lecke. Határozatlan integrálás 

Az integrálszámítás témakörén belül meg kell különböztetnünk két nagy részt, a határozatlan 
és a határozott integrálást. 
A határozatlan integrálás segítségével tudjuk meghatározni azt a függvényt, amelyet ha 
deriválunk, a bevezetőben megadott eredményt kapjuk meg (tehát az említett  
függvényhez megkeressük az  függvényhez kapcsolódó megoldást). A határozott 
integrálást fogjuk felhasználni a két függvény grafikonja által közrefogott alakzatok területének 
meghatározásához. 

 az -nek primitív függvénye az  intervallumon, ha  folytonos  minden belső 

pontjában és . 
Tétel: Ha -nek van primitív függvénye, akkor végtelen sok primitív függvénye van, és ezek 
csak egy konstansban különböznek. 
Az  függvény primitív függvényeinek halmazát  határozatlan integráljának nevezzük. 

Jelölés:  
  
Mit is jelent a fenti tétel? Maradjunk a legegyszerűbb példánknál: mi a primitív függvénye a  
függvénynek? Azaz mit kellett deriválnunk ahhoz, hogy -et kapjunk? 

Tudjuk, hogy a válasz nem egyértelmű, de a fenti tétel segítségével már meg tudjuk határozni 
a primitív függvényt: 

, ahol  tetszőleges, a tételben említett konstans. 

A bevezetőben említettük, hogy -nek akár  is lehet primitív függvénye, de mint 
látható, bármilyen konstanst hozzáadhatunk az  függvényhez, hiszen azt kell elérnünk, 
hogy az eredményül kapott függvényt deriválva éppen a feladatban szereplő függvényt kapjuk 
vissza. Teljesül ez itt? 

Deriváljuk az  kifejezést! 
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(  konstans, s konstans deriváltja 0) 

Valóban visszakaptuk az integranduszban (integráljel mögötti kifejezésben) szereplő 
függvényt. Ezek után természetesen bármely függvény integrálásakor a végső megoldásban 
jelölni kell, hogy nem csak egy primitív függvény van (ha létezik), hanem végtelen sok, s ezt 
egy " " hozzáírásával jelöljük. 

Mindezek után általánosságban vizsgáljuk meg az elemi függvények primitív függvényeit! 
(Vesse össze a következőket az elemi függvények deriválásánál tanultakkal! Vegye elő a 
képletgyűjteményt, s vizsgálja meg az összefüggéseket!) 

1. Elemi függvények primitív függvényei 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  

•  
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•  

Az általános szabályok bevezetése után vizsgáljuk meg az integrálásra vonatkozó műveleti 
szabályokat! Természetesen ezek visszavezethetőek a differenciálási szabályokra. 

2. Integrálási szabályok 

Ha -nek és -nek létezik primitív függvénye -n, akkor -nek és -nek 
is van primitív függvénye: 

 

Érdekességképpen nézzük meg a konstans kiemelésére vonatkozó szabály bizonyítását! 

Legyen  az -nek egy tetszőleges primitív függvénye, azaz . 

Ekkor  egyenlőség miatt . 

A fenti tételeket szavakkal a következőképpen fogalmazhatjuk meg: 

• a konstans kiemelhető az integráljel elé, 
• az összegfüggvény integrálja a tagok határozatlan integráljának összege (összeget 

tagonként integrálhatunk). 

Határozzuk meg a következő határozatlan integrálokat! 

a)       

 

b)       
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Mindkét esetben differenciálással ellenőrizhetjük az eredmény helyességét.

A következőkben olyan tételeket ismertetünk, amelyek bizonyos alakú integranduszok esetén 
megkönnyítik a primitív függvények meghatározását. 

Ha -nek az -n  a primitív függvénye , akkor  . 

Határozzuk meg az alábbi függvények határozatlan integrálját! 

a)  

b)  

c)  

Az előző tétel értelmében (a feladat megoldása során vesse össze a függvények alakját a 
tételben szereplő általános alakkal!): 

a)  

b)  

Legyen  differenciálható -n, akkor 

 , . 

Határozzuk meg az alábbi függvények határozatlan integrálját! 

a)  

b)  

c)  
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Az előző tétel értelmében: 

a)  

b)  

 

 

Legyen  differenciálható -n és , akkor 

 .

Határozzuk meg az alábbi függvények határozatlan integrálját! 

a)  

b)  

A fentiek értelmében: 

a)  

b)  

Az előző megoldások helyességét, azaz a kapott primitív függvények differenciálását a 
hallgatóra bízzuk.

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 13. fejezetében található 1a, 
2, 3, 4. kidolgozott példákat és oldja meg a 1-5, 15-19, 21, 23-26, 29-33, 39-41. feladatokat. A 
feladatok megoldásai megtalálhatók a példatárban.

16. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 
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- differenciálható
- folytonos
- integrálható
- korlátos

Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 

Az -nek az  függvény primitív függvénye az  intervallumon, ha  (1)................. 

 minden belső pontjában és .
2. feladat - párosítás

Párosítsa össze a függvényeket primitív fügyvényeikkel! 

A -  

B -  

C -  

D -  

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

         
 D

         
 A

         
 B

         
 C

3. feladat - párosítás

Párosítsa össze a függvényeket primitív függvényeikkel! 

A -  

B -  

C -  

D -  

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

         
 D

         
 A
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 B

         
 C

4. feladat - párosítás

Párosítsa össze a függvényeket primitív függvényeikkel! 

A -  

B -  

C -  

D -  

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

         
 A

         
 D

         
 C

         
 B

5. feladat - párosítás

Párosítsa össze a függvényeket primitív függvényeikkel! 

A -  

B -  

C -  

D -  

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

         
 C

         
 A
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 D

         
 B

Megoldókulcs
1. 
feladat: (1) - folytonos

2. 
feladat:

D - 

C - 

B - 

A - 

3. 
feladat:

C - 

B - 

D - 

A - 

4. 
feladat:

C - 

A - 

B - 

D - 

5. 
feladat:

D - 

B - 

A - 

C - 
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17. lecke. Parciális és helyettesítéses integrálás 

1. Parciális integrálás módszere 

Az előző leckében megismerkedhettünk néhány integrálásra vonatkozó műveleti szabállyal, a 
szorzatfüggvény differenciálási szabályának megfordításából adódó integrálási szabály 
azonban még hiányzik. A módszer neve parciális integrálás. 

Ha  és  differenciálható továbbá  és  folytonos -n, akkor 

Látható, hogy az integrandusz (integráljel mögötti kifejezés) olyan szorzat, melynek egyik 
tényezőjét már egy függvény deriváltjaként kell felfognunk ( ). A feladatokban nekünk kell 
eldöntenünk, hogy a szorzat melyik tényezőjét kezeljük úgy, mint az  függvény, melyiket 
pedig úgy, mint a  függvény. Ehhez nyújt segítséget az alábbi táblázat: 

"Szereposztás": 

 

Az utolsó esetben mindegy a szereposztás, de többször kell integrálnunk, és a szerepeket 
minden esetben ugyanúgy kell kiosztani. 

1. 

 

                 

2. 

 

                 

3. 
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Írjuk le az eredeti és a kétszeri pariciális integrálással kapott kifejezés egyenlőségét: 

( -t átvisszük a baloldalra) 

 

Osszuk el az egyenlet mindkét oldalát 2-vel. Ekkor megkapjuk a feladat megoldását. 

Bár mi az elemi függvények integráljánál tüntettük fel, hogy 

 
a fenti módszer segítségével ezt már bizonyítani is tudjuk: 
Először is az integranduszt alakítsuk át a következővé: . Csak formai változtatást 
végeztünk el, így viszont az integráljel mögötti kifejezést szorzattá alakítottuk, melyre 
alkalmazhatjuk a parciális integrálás módszerét. 

 

 

 
ami éppen megegyezik az általunk feltüntetett kifejezéssel. 

2. Integrálás helyettesítéssel 

Ha -nek van primitív függvénye és  differenciálható -n, akkor 

, ahol .

A módszer lényege, hogy az integranduszban egy összetett függvényt kell keresnünk, illetve a 
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belső függvény deriváltját. Fontos megjegyeznünk, hogy a belső függvény deriváltja konstans 
is lehet, melyet esetleg nem "látunk" konkrétan az integranduszban. 

1. 

 
A belső függvény  deriváltja 3, ami azonban nem szerepel az integranduszban. Ha 
azonban szorozzuk a függvényt 3-mal, és osztjuk is 3-mal, akkor előállítottuk a deriváltat az 
integranduszban, mégsem változtattuk az integrálandó függvényen. Így már csak a külső 
függvény ( ) primitív függvényét kell meghatároznunk a belső függvény helyen. 

2. 

 
A belső függvény az , melynek deriváltja éppen , így az integrandusz a kívánt 
formában szerepel. A külső függvény  primitív függvényét kell a belső függvény helyen 
meghatározni. 

3. 

 
A belső függvény a , melynek deriváltja éppen , így az integrandusz a kívánt 
formában szerepel. A külső függvény (cosx) primitív függvényét kell a belső függvény helyen 
meghatározni.

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 13. fejezetében található 7. 
kidolgozott példákat és oldja meg a 47-49, 51, 53. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban.

17. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény primitív függvényét! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
2. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény primitív függvényét! 
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Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
3. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény primitív függvényét! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
4. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény primitív függvényét! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
5. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény primitív függvényét! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 
( ) 
( ) 
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( ) 
6. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény primitív függvényét! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

7. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény primitív függvényét! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
8. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény primitív függvényét! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 
( ) 

( ) 
( ) 

9. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény primitív függvényét! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 
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( ) 
( ) 
( ) 

Megoldókulcs
1. 
feladat:

2. 
feladat:

3. 
feladat:

4. 
feladat:

5. 
feladat:

6. 
feladat:

7. 
feladat:

8. 
feladat:

9. 
feladat:

18. lecke. Határozott integrálás 

Mielőtt a határozott integrálás tárgyalásának érdemi részébe belekezdenénk, középiskolai 
módszerekkel próbáljuk megközelíteni annak a síkidomnak a területét, amelyet az  
egyenletű görbe, az  tengely és az  egyenes határol! 

 

Jelöljük a "görbevonalú háromszög" területét -vel. 
Osszuk fel a intervallumot  egyenlő hosszúságú intervallumra, s legyenek az osztópontok 

, 

ahol 
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A keresett  területnek egy alsó becslését kapjuk, ha minden  részintervallum mint 
alap fölé olyan téglalapot rajtolunk, amelynek a magassága a részintervallum bal 

végpontjában felvett  függvényérték. Így a görbevonalú 
háromszöget egy  lépcsőjű tört vonallal határolt sokszög területével közelítjük meg. A 

sokszög területét az  alapú és , ,  , ,  magasságú 
téglalapok területének összege adja. 

 

Jelöljük a sokszög területét -nel: 

 

Ez kisebb, mint a parabola alatti terület: . 

Az egyenlet jobb oldalán a zárójelben lévő kifejezés a természetes számok négyzetének 

összege, melyre zárt formulát ismerünk  (itt -ig kell 
összeadni a természetes számok négyzetét), 
azaz 

 

A  területnek egy felső becslését úgy kapjuk, hogy minden részintervallum fölé a jobb oldali 
függvényértéknek megfelelő magasságú téglalapokat rajzolunk: 
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Jelöljük ezt a területet -nel: 

 

Ez nagyobb, mint a parabola alatti terület: . 

Ha -et növeljük, azaz mindig több részre osztjuk a  intervallumot, akkor 

                         , és 

                         

Mivel minden -re 

, 
a terület csak a közös határérték lehet (Rendőr-elv miatt), azaz 

 

Ezek után vezessük be a határozott integrál általános definícióját: 

Legyen -n korlátos és . Ekkor a  összeget -n 
vett integrálközelítő összegének nevezzük. 

-n vett határozott integrálján értjük -n vett integrálközelítő összegének 
határértékét, ha létezik és véges.

Azaz a határozott integrál nem más, mint a kérdéses terület alulról és felülről való 
közelítésével nyert sokszögek területének közös határértéke, ha . 

1. Határozott integrál tulajdonságai 

Legyen  és  integrálható -n. 
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Látható, hogy ezek a tételek, tulajdonságok megegyeznek a határozatlan integrálnál 
tanultakkal. Alkalmazásukban sem különböznek, tehát konstans kiemelhető az integráljel elé, 
illetve tagonként lehet összeadás és kivonás esetén integrálni. 

 

 

 
  
Néhány további tételt kell még megemlítenünk, melyeket feladatok megoldásához esetlegesen 
fel lehet használni: 

Ha , akkor   . 

Ha  -n folytonos, akkor van olyan , hogy . 

Ha -n, akkor , 

ha -n, akkor , 

ha -n, akkor . 

Az eddigiekben bevezettük a határozott integrál fogalmát, láttuk, hogy valójában a határérték-
számítással szorosan összekapcsolható. Természetesen felmerül a kérdés, hogy mindig ilyen 
hosszadalmasan kell az integrált meghatározni? A következő tétel nagy segítséget fog 
nyújtani a határozott integrál kiszámításához, s ami lényeges, semmi új definícióra, tételre 
nincs szükségünk megértéséhez. 

2. Határozott integrál kiszámítása a primitív függvény segítségével 

Newton-Leibniz-tétel: Ha -nek  primitív függvénye -n, akkor 
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A tétel tehát azt mondja ki, hogy a határozott integrált úgy számíthatjuk ki, hogy megkeressük 
az  egy primitív függvényét, -et, és a felső határ ( ) helyettesítési értékéből kivonjuk az 
alsó határ ( ) helyettesítési értékét. 

•  

•  

•  

3. Határozott integrál és a parciális integrálás 

Az előző leckében megismerkedtünk a parciális integrálás módszerével határozatlan integrál 
esetén. Határozott integrálásnál is találkozhatunk hasonló problémával. Legyen a feladatunk 

 
meghatározása. 

A határozott integrál meghatározásához szükségünk van a primitív függvényre ahhoz, hogy a 
Newton-Leibniz formulába behelyettesíthessünk: 

 
(Szereposztás az eddigiek szerint!) 

Nincs más feladatunk, mint behelyettesíteni a megfelelő értékeket: 

 

Megjegyzés: Más módszer is létezik az integrál meghatározására, a jegyzetben megpróbáltuk 
az eddigi tanulmányokra leginkább épülő módszert bemutatni. 
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Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 14. fejezetében található 1, 3, 
4. kidolgozott példákat és oldja meg a 1-5, 8, 11. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban. 

18. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - feleletválasztás

Egészítse ki a fenti szöveget az alábbi kifejezések egyikével: 

- folytonosságának
- differenciálásának
- határértékének
- korlátosságának

Egészítse ki a mondatot a megadott lehetőségek közül a legmegfelelőbbel!

A határozott integrál az integrálközelítő összegek (1)................. segítségével számítható.

2. feladat - szókitöltés

Számítsa ki  a következő határozott integrált!

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

3. feladat - szókitöltés

Számítsa ki  a következő határozott integrált!

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

4. feladat - szókitöltés
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Számítsa ki a következő határozott integrált!

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

5. feladat - szókitöltés

Számítsa ki  a következő határozott integrált! (A kapott eredményt két 
tizedesjegyre kerekítse!) 

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

6. feladat - szókitöltés

Számítsa ki a következő határozott integrált!

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

7. feladat - szókitöltés

Számítsa ki a következő határozott integrált!

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

8. feladat - szókitöltés
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Számítsa ki a következő határozott integrált!

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

Megoldókulcs
1. 
feladat: (1) - határértékének

2. 
feladat: 60

3. 
feladat: 0,25

4. 
feladat: 0

5. 
feladat: 1,71

6. 
feladat: 114

7. 
feladat: 1

8. 
feladat: -1,5

19. lecke. Határozott integrálás és a területszámítás 

Az előző leckében a határozott integrálást vezettük be, s már ott összekapcsoltuk a fogalmat a 
területszámítással. Ebben a leckében konkrétan az lesz a feladatunk, hogy tetszőleges 
függvény grafikonjának adott intervallumon tekintett görbe alatti területét meghatározzuk. 
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Területen mindig előjeles területet értünk. A mi számításainkban, ha egy terület előjele 
negatív, akkor a terület mértéke ezen szám abszolútértéke lesz. 

Kiszámítási mód: 

, 
azaz a Newton-Leibniz formulát kell alkalmaznunk. 

Számítsuk ki a következő területeket! 

, azaz . 

 

 ami  azaz . 
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, azaz .

Két vagy több függvénygörbe által határolt síkidom területének mérőszáma ezek ismeretében 
már könnyen meghatározható. 

1. Bezárt síkidom területe 

 

Legyen  és minden  esetén , valamint , . Ekkor 
a két függvény [a,b]-n tekintett görbéje által határolt síkidom területe: 

 
Ez a képlet onnan származik, hogy ha meg akarjuk kapni a satírozott rész területét, nem kell 
mást tennünk, mint a "felső"  függvény alatti területből le kell vonni az "alsó"  
függvény alatti területet. 
A valóságban nem kell tudnunk eldönteni, hogy melyik függvény megy "felül", mert ha a kapott 
eredmény negatív, vesszük annak abszolútértékét, és megkapjuk a keresett értéket. 

1. Számítsa ki a két függvény által bezárt terület nagyságát! 

 
 

Kattintson ide a nagyításhoz! 

2. Határozzuk meg az  és a  egyenletű görbék által bezárt síkidom 
területét! 

Az integrálás határait a két függvény metszéspontjainak abszcisszája adja: 
Ha , akkor , . 

Így a keresett területet a következőképpen határozhatjuk meg: 
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, 

azaz a két függvény által bezárt terület nagysága . 

 

Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 15. fejezetében található 8. 
kidolgozott példákat és oldja meg a 16-19. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban. 

19. lecke. Önellenőrző feladatok

1. feladat - szókitöltés

Határozza meg az    és    függvények által bezárt síkidom területét! 
(Az eredményt két tizedesjegyre kerekítse!) 

                                          

                                          

A terület:

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

2. feladat - szókitöltés

Határozza meg az    és    függvények által bezárt síkidom területét! 
(Az eredményt két tizedesjegyre kerekítse!) 

                                          

                                          

A terület:
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.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

3. feladat - szókitöltés

Határozza meg az    és    függvények által bezárt síkidom területét! 
(Az eredményt két tizedesjegyre kerekítse!) 

                                          

                                          

A terület:

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

4. feladat - szókitöltés

Határozza meg az    és    függvények által bezárt síkidom területét!

                                          

                                          

A terület:

.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

5. feladat - szókitöltés

Határozza meg az    és    függvények által bezárt síkidom területét! 
(Az eredményt két tizedesjegyre kerekítse!) 

                                          

                                          

A terület:
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.................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

Megoldókulcs
1. 
feladat: 10,67

2. 
feladat: 4,5

3. 
feladat: 1

4. 
feladat: 9

5. 
feladat: 9

20. lecke. Érdekességek 

Mielőtt a lecke tárgyalásába belekezdünk, ne felejtse el, hogy ez a lecke nem kötelező anyag, 
azaz az itt elolvasottak csak érdekesség miatt kerültek az anyagba. Azt kívánjuk bemutatni, 
hogy az eddig tanultakat hol, hogyan lehet hasznosítani. 

1. Forgástest térfogata 

Tekintsünk egy, az  intervallumon nemnegatív, folytonos  függvényt. Az  függvény 
 grafikonja, az  és  egyenletű egyenesek, valamint az -tengely által 

határolt síkidomot az -tengely körül forgatva forgástestet kapunk. 

Ha speciálisan egy olyan forgástest térfogatát akarjuk meghatározni az  intervallumban, 
amely az  grafikonjának  tengely körüli forgatásával keletkezett, akkor a metszet területe 

minden esetben egy kör területe lesz. A kör sugara , így területe , vagyis az  
tengely körüli forgástest térfogata: 

 

Határozzuk meg az  függvény görbéjének  tengely körüli megforgatásával 
keletkező test térfogatát, ha a határok 0 és . 

 (térfogategység) 
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2. Forgástest felszíne 

Tekintsünk egy, az  intervallumon nemnegatív, folytonosan differenciálható 
(deriváltfüggvénye folytonos)  függvényt. Az  függvény  görbéje, az  és 

 egyenletű egyenesek, valamint az abszcisszatengely által határolt síkidomot az -
tengely körül forgatva forgástestet kapunk. A kapott forgástest felszíne: 

 

Határozzuk meg az  parabola  tengely körüli forgatásával keletkező forgási 
paraboloid felszínét, ha az ív két végpontjának abszcisszája 0 és 4. 

Megoldás: 

 

 (területegység) 
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3. Improprius integrál 

3.1 Az integrálás intervalluma nem véges 

Ha  integrálható az  intervallum minden  részintervallumában és létezik a 

 

véges határérték, akkor ezt az  függvény   intervallumban vett improprius integráljának 
nevezzük. 
  

Jelölés:  

Hasonlóan definiálható az  improprius integrál is. 
Ha  integrálható a  minden részintervallumán, akkor 

 

Ha a jobboldalon álló határérték létezik és véges, akkor az improprius integrál konvergens. Ha 
nem véges, vagy esetleg nem létezik, akkor az improprius integrált divergensnek nevezzük. 

Ha mindkét határ végtelen, az  függvény  intervallumon értelmezett improprius 
integrálját az 
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egyenlőséggel értelmezzük, feltéve, hogy a jobb oldalon álló integrálok léteznek, ahol b 
tetszőleges valós szám. 

1.  
Mivel a határérték véges, az improprius integrál konvergens. (a grafikon alatti terület az adott 
intervallumon 1) 

 

2.  
Mivel a határérték nem létezik, az improprius integrál divergens. (a grafikon alatti terület az 
adott intervallumon ) 

 

3. 
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Mivel a határérték véges, az improprius integrál konvergens. (a grafikon alatti terület az adott 

intervallumon ) 

 
  

3.2 A függvény nem korlátos az integrálás intervallumán 

Legyen  az  intervallumban nem integrálható, de integrálható bármely  

részintervallumában . Ha létezik a  határérték, akkor ezt tekintjük az 
 intervallumban vett improprius integráljának: 

 

Hasonlóan: ha az  függvény az  intervallumban nem integrálható, de integrálható 

bármely  részintervallumában . Ha létezik a   határérték, 
akkor ezt tekintjük az  intervallumban vett improprius integráljának: 
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Ha az  függvény az  intervallum belső pontjában, például -ben nem korlátos, akkor az 
előbbi esetekre a következő módon vezethető vissza: 

 

1. 

 
(megjegyzés: 0-ban a függvény nincs értelmezve) 
(a grafikon alatti terület az adott intevallumon 2) 

 

2. 

 
 
(megjegyzés: 3-ban a függvény nincs értelmezve) 
(a grafikon alatti terület az adott intevallumon ) 
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Az anyaghoz kapcsolódóan nézze meg az Analízis példatár 15. fejezetében található 9, 
10. kidolgozott példákat és oldja meg a 24, 25. feladatokat. A feladatok megoldásai 
megtalálhatók a példatárban.

Mintafeladatok 

Határozza meg a következő függvények primitív függvényeit! 

    a)  

    b)  

    c)  

Megoldás innen letölthető:

Kurzuszáró feladatsor

1. feladat - egyszeres választás
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Vizsgálja meg monotonitás szempontjából az alábbi sorozatot különbség-kritérium 
segítségével! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat nem monoton.
( ) A sorozat szigorúan monoton csökken.
( ) A sorozat szigorúan monoton nő.

2. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg monotonitás szempontjából az alábbi sorozatot különbség-kritérium 
segítségével! 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat szigorúan monoton nő.
( ) A sorozat szigorúan monoton csökken.
( ) A sorozat nem monoton.

3. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg a következő sorozatokat konvergencia szempontjából! 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat nem konvergens.
( ) A sorozat konvergens, határértéke 0,5.
( ) A sorozat konvergens, határértéke 1,5.
( ) A sorozat konvergens, határértéke -5.

4. feladat - egyszeres választás

Vizsgálja meg a következő sorozatokat konvergencia szempontjából! 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) A sorozat konvergens, határértéke 23.
( ) A sorozat nem konvergens.
( ) A sorozat konvergens, határértéke 4.
( ) A sorozat konvergens, határértéke -2.

5. feladat - szókitöltés

Gazdasági matematika 1: Analízis 145  Kodolányi János Főiskola



Határozza meg a következő sorozat határértékét! Ha a sorozat határértéke ? vagy -? írjon 
"v"-t vagy "-v"-t a megfelelő helyre. Ha a határérték például e 6 , akkor ennek megfelelője 
e(6) legyen! 

(1).................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

6. feladat - szókitöltés

Határozza meg a következő sorozat határértékét! Ha a sorozat határértéke ? vagy -? írjon 
"v"-t vagy "-v"-t a megfelelő helyre. Ha a határérték például e 6 , akkor ennek megfelelője 
e(6) legyen! 

(1)................. 

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

7. feladat - egyszeres választás

Határozza meg az alábbi függvény határértékét a megadott pontokban! 

                                 

                                 

A függvény határértéke -3-ban

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 0

( ) 

( ) 
( ) 4
( ) nem létezik határérték

8. feladat - egyszeres választás

A függvény határértéke 0-ban 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) nem létezik határérték
( ) 
( ) -3,75
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( ) -3
( ) 3,75

9. feladat - egyszeres választás

A függvény határértéke (4-0)-ban 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 0
( ) nem létezik határérték
( ) 
( ) 2
( ) 

10. feladat - egyszeres választás

A függvény határértéke ? -ben 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) -3
( ) nem létezik határérték
( ) 3
( ) 4
( ) 

11. feladat - egyszeres választás

A függvény határértéke -?-ben 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) nem létezik határérték
( ) -3
( ) -1
( ) 2
( ) 

12. feladat - egyszeres választás

Határozza meg az A paraméter értékét úgy, hogy a függvény folytonos legyen az x=2 
helyen! 

 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 3,5
( ) 3
( ) 9,6
( ) a függvény nem tehető folytonossá x=2 helyen
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13. feladat - párosítás

Párosítsa össze a függvényeket deriváltfüggvényeikkel! 

A -  

B -  

C -  

D -  

E - 

Párosítsa össze a megfelelő elemeket: 

         
 A

         
 B

         
 C

         
 E

         
 D

14. feladat - szókitöltés

Határozza meg, hogy az  függvénynek mely pontokban lehetnek 
szélsőértékei! 

(1)................. 

A felvett függvényérték, (2)................. 

(3)................. 

A felvett függvényérték, (4).................

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

15. feladat - szókitöltés
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Egészítse ki a mondatot úgy, hogy az állítás igaz legyen! 

Lehetőségek: végtelen, 0, x, y 

Ha f(x,y) függvénynek az (a,b) pontban szélsőértéke van, akkor 

=(1)................. 

A helyes választ a megoldókulcsban találja!

16. feladat - egyszeres választás

Határozza meg a következő függvény primitív függvényét! 

Csak egy helyes válasz lehetséges: 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 
Megoldókulcs
1. feladat: A sorozat szigorúan monoton nő.

2. feladat: A sorozat szigorúan monoton csökken.

3. feladat: A sorozat konvergens, határértéke 1,5.

4. feladat: A sorozat konvergens, határértéke -2.

5. feladat: (1) - v

6. feladat: (1) - 0

7. feladat:

8. feladat: 3,75

9. feladat:

10. 
feladat: -3

11. 
feladat: -3

12. 
feladat: 3,5

13. 
feladat: C - 

E - 
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A - 

D - 

B - 

14. 
feladat:

(1) - -2
(2) - -3
(3) - 0
(4) - 1

15. 
feladat: (1) - 0

16. 
feladat:

Beküldendő feladatokról

1. A beadandó feladat tartalma és külső alakja

• A beadandó feladatot számítógépen készítse. A matematikai képleteknél alkalmazza az 
egyenletszerkesztőt.

• A megoldás legyen részletes!

• Írja le a megoldás minden lépését!

• A megoldás végén szövegesen is értelmezze, vagy foglalja össze a kapott 
végeredményt. 

A beadott feladatok szerepeljenek az alábbiak: 

• A hallgató neve és Neptun-kódja

• Tagozat, szak, évfolyam, oktatás helye (Bp., Szfvár, Orosháza)

• A tárgy neve

• A tantárgy tutorának neve

Az elküldött file neve: név_anal.doc (A névhez a saját nevét írja!) 

2. A feladat leadásának határideje

• A félév során 1 alkalommal kell beadni megoldást. A határidő a feladatsoron 
megtalálható.

• A dolgozatot a tantárgyhoz kapcsolódó E-portfólió mappába töltse fel. Részletes 
technikai ismertetőt a portfólió használatáról itt talál. 
A tutor a feladat értékelését is ebbe a mappába tölti fel. 

3. A határidőig beküldött feladatok értékelése

A beadott feladattal összesen 25 pont szerezhető. Ehhez hozzáadódik az írásbeli vizsgán 
szerzett, maximum 100 pont.
Így összesen 125 pont szerezhető, amely alapján vizsga értékelése:
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• 0 - 49 pont elégtelen 
• 50 - 62 pont elégséges 
• 63 - 75 pont közepes 
• 76 - 88 pont jó 
• 89 - 125 pont jeles 

Beküldendő feladatsor

Beküldési határidő: 2009. április 25.

A tananyag III-VII. és a IX. fejezetének az ismerete szükséges a beküldendő feladat 
megoldásához.

Fontos!
A feladatoknál ne csak a végeredményt közölje, hanem írja le a megoldás minden lépését! 
Ügyeljen az áttekinthető munkára!

A feladatsor megoldásáért 25 pont szerezhető! 

Őrizze meg a számítógépes dokumentumot, hogy később a helyes megoldással 
összehasonlíthassa!

Csak önálló munka fogadható el!

Az elküldött file neve: név_anal.doc (A névhez a saját nevét írja!)

Feladatok

1. feladat (4 pont)

a) Adja meg az alábbi sorozat határértékét!

b) A sorozat mely elemei vannak a határérték sugarú környezetében?

2. feladat (4 pont)

Határozza meg az alábbi határértékét!

3. feladat (5 pont)
Határozza meg az alábbi függvény határértékét a kérdezett helyeken! A megoldáshoz 
végezze el a számláló és a nevező szorzattá alakítását!
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4. feladat (6 pont)

Végezzen függvényvizsgálatot az alábbi szempontok szerint:

a) értelmezési tartomány, zérushely,

b) monotonitás, szélsőérték,

c) görbület, inflexiós pont,

d) határérték ( -ben).

A monotonitás illetve a görbület vizsgálatához külön táblázatot készítsen!

5. feladat (6 pont)

Határozza meg az alábbi két függvény által bezárt síkidom területét!

Felhasznált irodalom 

• Nagyné Csóti Beáta: Matematikai példatár, TRI-MESTER, Tatabánya, 1998. 

• Bárczy Barnabás: Differenciálszámítás 

• Bárczy Barnabás: Integrálszámítás 

• Dancs István: Bevezetés a matematikai Analízisbe. Budapesti Közg. Egyetem, 
egyetemi jegyzet. 

• Obádovics J. Gyula: Matematika, 18. kiadás, SCOLAR Kiadó, Budapest 2005. 

• Obádovics J. Gyula: Felsőbb matematikai feladatgyűjtemény, SCOLAR Kiadó, 
Budapest 1999. 

• Obádovics J. Gyula - Szarka Zoltán: Felsőbb matematika, 2. kiadás, SCOLAR Kiadó, 
Budapest 2002. 

• Bay-Juhász-Szentelekiné-Csécs: Matematikai analízis példatár, PSZF 

• Dr. Csernyák László: Analízis (Matematika üzemgazdászoknak), Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest 1998. 

• Dr. Tóth Aranka: Analízis példatár. Kodolányi János Főiskola 
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