
KOMPLEX SZÁMOK 
 
 
Mit nevezünk a komplex szám algebrai alakjának? 

bjaz +=   a, b R∈  és  1j2 −=  
 
Mit nevezünk egy komplex szám valós és képzetes részének? 
A bjaz +=  alakban az „a” a valós rész és „b” a képzetes rész. 
 
Mit nevezünk egy komplex szám konjugáltjának? 
A bjaz +=  komplex szám konjugáltja bjaz −= . 
 
Mit nevezünk egy komplex szám abszolút értékének? 

A bjaz +=  komplex szám abszolút értéke 22 baz += . 

 
Milyen értékei lehetnek a j nem negatív egész kitevős hatványainak? 
1;  j;  −1;  −j.  
 
Mit nevezünk egy komplex szám trigonometrikus alakjának? 
z = r(cosφ + jsinφ), ahol r a komplex szám abszolút értéke és φ az argumentuma . 
 
Mit nevezünk egy komplex szám exponenciális alakjának?  
z = rejφ, ahol r a komplex szám abszolút értéke és φ az argumentuma.  
(Ebben az alakban, a matematikában a φ csak ívmértékben adható meg!) 
 
Hogyan kell két algebrai alakú komplex számot összeadni? 
A valós részeket és a képzetes részeket is összeadjuk.  
( ( ) ( ) .j)bb()aa( 2121 +++=+++=+ jbajbazz 221121 ) 
 
Hogyan kell két algebrai alakú komplex számot kivonni egymásból? 
A valós részeket és a képzetes részeket is kivonjuk egymásból. 
( ( ) ( ) ( ) .j)bb(a 21 −+−=+−+=− 21221121 ajbajbazz )  
 
Hogyan kell két algebrai alakú komplex számot összeszorozni? 

( )( ) ( ) ( )jabbabbaa 21212121 ++−=++=⋅ jbajbazz 221121 . 
 
Hogyan kell két algebrai alakú komplex számot elosztani egymással? 
A számlálót és a nevezőt is megszorozzuk a nevező konjugáltjával.  
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Hogyan kell két trigonometrikus alakú komplex számot összeszorozni? 
Az abszolút értékeket összeszorozzuk, és az argumentumokat összeadjuk, 

( )( ) ( )( ))sin(j)cos(rr)sinj(cosr)sinj(cosrzz 21212122211121 ϕ+ϕ+ϕ+ϕ=ϕ+ϕϕ+ϕ= . 
 
Hogyan kell két trigonometrikus alakú komplex számot elosztani egymással? 
Az osztandó abszolút értékét elosztjuk az osztó abszolút értékével és az osztandó argumentumából 
kivonjuk az osztó argumentumát. 
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Hogyan kell egy trigonometrikus alakú komplex számot pozitív egész kitevős hatványra emelni? 
Az abszolút értéket hatványozzuk, és az argumentumot szorozzuk a hatványkitevővel. 

( )( ))nsin(j)ncos(rz),sinj(cosrz nn ϕ+ϕ=ϕ+ϕ= . 
 
Hogyan kell egy trigonometrikus alakú komplex számból (pozitív egész kitevős) gyököt vonnni? 

Ha ),sinj(cosrz ϕ+ϕ=  
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Hogyan kell két exponenciális alakú komplex számot összeszorozni? 
Az abszolút értékeket összeszorozzuk, és az argumentumokat összeadjuk. 
( ))(j

21
j

2
j

121
2121 err)er)(er(zz ϕ+ϕϕϕ == . 

 
Hogyan kell két exponenciális alakú komplex számot elosztani egymással? 
Az osztandó abszolút értékét elosztjuk az osztó abszolút értékével, és az osztandó argumentumából 
kivonjuk az osztó argumentumát. 
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Hogyan kell egy exponenciális alakú komplex számot pozitív egész kitevős hatványra emelni? 
Az abszolút értéket hatványozzuk, és az argumentumot szorozzuk a hatványkitevővel. 
( )ϕϕ == njnnj erz,rez . 
 
 
 
LINEÁRIS ALGEBRA 
 
 
Mit nevezünk másodrendű determinánsnak?  
Másodrendű determinánsnak nevezzük négy elem, két sorba és két oszlopba rendezett táblázatát, 
melyhez az alábbi módon rendelünk értéket:  

bcad
dc

ba
−=  

 
Mit nevezünk egy determináns, egy adott eleméhez tartozó előjeles aldeterminánsnak? 
Azt a determinánst, melyet úgy kapunk, hogy elhagyjuk az elem sorát és oszlopát, s figyelembe 
vesszük a sakktábla szabályt, azaz megszorozzuk ji)1( +− -nel, ahol i a sor- és j az oszlopindex.  
 
Hogyan értelmezzük az n-ed rendű determinánst?  
Kiválasztjuk valamely sorát (oszlopát), s ennek minden elemét megszorozzuk a megfelelő előjeles 
aldeterminánssal, majd a kapott értékeket összeadjuk. Ezt az eljárást addig folytatjuk, amíg 
másodrendű determinánsokat nem kapunk, és a másodrendű determináns értéke: 

bcad
dc

ba
−=  

 
Melyik sora vagy oszlopa szerint lehet kifejteni egy determinánst? 
A determináns bármely sora vagy oszlopa szerint kifejtve ugyanazt az értéket kapjuk. 
 
Mik a determinánsok legfontosabb tulajdonságai? 
Nem változik a determináns értéke, ha valamely sorának(oszlopának) minden elemét egy számmal 
megszorozzuk és ezeket egy másik sor(oszlop) megfelelő elemeihez hozzáadjuk. 
Ha egy determináns valamely sorának(oszlopának) minden elemét egy c számmal megszorozzuk, 
akkor a determináns értéke a c-szeresére változik. 
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Mit nevezünk lineáris egyenletrendszernek? 
Az alábbi egyenletrendszert, ahol aij és bi adott értékek és xj-k ismeretlenek:  
 
 

 
    
 
 
Mit nevezünk homogén lineáris egyletrendszernek? 
Az alábbi egyenletrendszert, ahol aij-k adott értékek és xj-k ismeretlenek: 
 
 
 
 
 
 
Mit nevezünk inhomogén lineáris egyletrendszernek? 
Az alábbi egyenletrendszert, ahol  aij és bi adott értékek és xj-k ismeretlenek, úgy, hogy a  bi -k között 
van 0-tól különböző:  
 
 
 
 
 
 
Hány megoldása lehet egy lineáris egyenletrendszernek? 
Egy, egy sem, végtelen sok. 
 
Mire alkalmaztuk a Cramer szabályt? 
Lineáris egyenletrendszerek megoldására, ha ugyanannyi egyenlet van, ahány ismeretlen, és a 
fődetermináns nem 0.  
 
Mit mond ki a Cramer szabály? 
Ha ugyanannyi egyenlet van egy lineáris egyenletrendszerben, ahány ismeretlen, és a fődetermináns 
nem 0, akkor egy ismeretlen értékét megkapjuk úgy, hogy a hozzá tartozó determinánst elosztjuk a 
fődeterminással (a rendszer determinánsával).  
A fődetermináns az egyenlet bal oldalán levő együtthatókból álló determináns. Ebből egy 
ismeretlenhez tartozó determinánst úgy kapunk meg, hogy az ismeretlennek megfelelő oszlopot az 
egyenletrendszer jobb oldalán álló oszloppal helyettesítjük. 
 
Mit nevezünk mátrixnak? 
Elemek n sorba és m oszlopba történő táblázatos elhelyezését. 
 
Mit nevezünk egy mátrix egy minormátrixának? 
Olyan mátrixot, amelyet a mátrixból tetszés szerinti sor és oszlop elhagyásával kapunk. 
 
Mi a mátrix típusa?  
(n x m)-es a mátrix, ha n sora és m oszlopa van. 
 
Mikor mondjuk, hogy két mátrix egyenlő?  
Ha azonos típusúak és a megfelelő helyeken álló elemeik megegyeznek. 
 
Mit nevezünk nullmátrixnak(zérusmátrixnak)? 
Olyan mátrixot, amelynek minden eleme 0. 
 
Mit nevezünk négyzetes mátrixnak? 
Olyan mátrixot, amelynek ugyanannyi sora és oszlopa van. 

nmnm22n11n

1mm1212111

bxa...xaxa

.

.

bxa...xaxa

=+++

=+++

0xa...xaxa

.

.

0xa...xaxa

mnm22n11n

mm1212111

=+++

=+++

nmnm22n11n

1mm1212111

bxa...xaxa

.

.

bxa...xaxa

=+++

=+++



 

 4

 
Mit nevezünk egy négyzetes mátrix rendjének? 
A sorainak (oszlopainak) számát. 
 
Mit nevezünk sormátrixnak? 
Az egy sorból álló mátrixot sormátrixnak vagy sorvektornak nevezzük. 
 
Mit nevezünk oszlopmátrixnak? 
Az egy oszlopból álló mátrixot oszlopmátrixnak vagy oszlopvektornak nevezzük. 
 
Mit nevezünk diagonális mátrixnak? 
Olyan négyzetes mátrixot, amelynek a főátlóján kívüli elemei nullák. 
 
Mit nevezünk egységmátrixnak? 
Olyan négyzetes mátrixot, amelynek főátlójában minden elem 1-es, és a többi eleme 0. 
(Olyan diagonális mátrixot, amelynek a főátlójában minden elem 1-es.) 
 
Mit nevezünk összegző mátrixnak? 
Olyan sor- vagy oszlopmátrixot, amelynek minden eleme 1. 
 
Mit nevezünk permutáló mátrixnak? 
Olyan négyzetes mátrixot, amelynek minden sorában és oszlopában egy elem 1-es, a többi 0. 
(Egységmátrixból oszlopok(sorok) cseréjével kapható mátrixot.) 
 
Mit nevezünk szimmetrikus mátrixnak? 
Olyan négyzetes mátrixot, amelyben a főátlóra szimmetrikusan elhelyezkedő elemek megegyeznek. 
( .n,...,2,1j,i,aa jiij == Olyan mátrixot, amely egyenlő a transzponáltjával.)  

 
Mit nevezünk antiszimmetrikus (ferdén szimmetrikus) mátrixnak? 
Olyan négyzetes mátrixot, amelyben a főátlóra szimmetrikusan elhelyezkedő elemek egymás 
ellentettei és a főátlójának minden eleme 0. 
( .n,...,2,1j,i,aa jiij =−= )  

 
Mit nevezünk háromszögmátrixnak? 
Olyan négyzetes mátrixot, amelyben a főátló felett vagy alatt minden eleme 0. 
 
Mit nevezünk felső háromszögmátrixnak? 
Olyan négyzetes mátrixot, amelyben a főátló alatt minden eleme 0. 
 
Mit nevezünk alsó háromszögmátrixnak? 
Olyan négyzetes mátrixot, amelyben a főátló felett minden eleme 0. 
 
Mit nevezünk egy mátrix transzponáltjának? 
A mátrix megfelelő sorainak és oszlopainak felcserélésével kapott mátrixot.  
(A szóhasználat sajnos nem egységes. Vannak, akik ezt a mátrixot a mátrix adjungáltjának neve- 
zik. Sokan, és mi is az A négyzetes mátrix adjungáltjának mást nevezünk és adj(A) szimbólum- 
mal jelöljük.) 
 
Hogyan értelmezzük egy mátrix számszorosát (skalár szorosát)? 
A mátrix minden elemét megszorozzuk a számmal(skalárral).  
 
Hogyan értelmezzük két mátrix összegét(különbségét)? 
Csak azonos típusú mátrixok összegét(különbségét) értelmezzük úgy, hogy a megfelelő elemeket 
összeadjuk(kivonjuk egymásból).  
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Hogyan értelmezzük két mátrix szorzatát? 
Csak akkor értelmezzük, ha az első tényezőnek annyi oszlopa van ahány sora a másodiknak. Ekkor 
a szorzat mátrix i-edik sorának j-edik elemét úgy kapjuk meg, hogy az első tényező i-edik sorának 
és a második tényező j-edik oszlopának megfelelő elemeit összeszorozzuk, és ezeket összeadjuk. 
 
Igaz -e, hogy a mátrix szorzás kommutatív? 
Nem. 
 
Mit tud a mátrix szorzás asszociativitásáról? 
Ha az egyenlőség egyik oldalán a szorzások értelmezve vannak, akkor a másik oldalon is és: 
A(BC) = (AB)C. 
 
Mit tud a mátrix szorzás disztributivitásáról? 
Ha az egyenlőségek egyik oldalán a műveletek értelmezve vannak, akkor a másik oldalon is és: 
 A(B+C) =AB+AC , valamint (A+B)C=AC+BC. 
 
Milyen A és B mátrixok esetén igaz, hogy AB és BA is értelmezve van? 
Amikor az első tényezőnek annyi oszlopa van, mint ahány sora a másodiknak és másodiknak annyi 
oszlopa van, mint ahány sora az elsőnek. 
 
Milyen A és B mátrixok esetén igaz, hogy AB és BA is értelmezve van és a két szorzat azonos 
típusú? 
Amikor azonos rendű négyzetes mátrixok. 
 
Mikor nevezzük az A és B mátrixokat felcserélhetőnek?  
Ha azonos rendű mátrixok és AB = BA. 
 
Mit nevezünk az alábbi lineáris egyenletrendszer (együttható) mátrixának, ahol  aij  és bi adott 
értékek és xj-k ismeretlenek:  
 
 
 
 
 
Az egyenletrendszer bal oldalán az ismeretlenek együtthatóiból alkotott (aij) mátrixot.  
 
Mit nevezünk az alábbi lineáris egyenletrendszer kibővített mátrixának, ahol  aij  és bi adott 
értékek és xj-k ismeretlenek:  
 
 
 
 
 
Azt az (n x (m+1))-es mátrixot, amit az egyenletrendszer (n x m)-es mátrixából úgy kapunk, hogy 
hozzávesszük (m+1)-edik oszlopnak az egyenletrendszer jobb oldalán álló (bi) értékek oszlopát. 
 
Mit nevezünk egy mátrix rangjának?  
A 0-tól különböző determinánsú négyzetes minormátrixai közül a legnagyobb rendűnek a rendszámát. 
 
Milyen kapcsolat van egy mátrix rangja és oszlopvektor terének dimenziója között? 
Egyenlők. 
 
Milyen kapcsolat van egy mátrix rangja és sorvektor terének dimenziója között?  
Egyenlők. 
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Mit mondhatunk egy lineáris egyenletrendszer megoldhatóságáról a mátrixának és kibővített 
mátrixának rangja alapján? 
Jelölje az egyenletrendszer (n x m)-es A mátrixának rangját ρ(A), kibővített mátrixának rangját 
ρ(A,b)! 
Az egyenletrendszernek akkor és csak akkor van megoldása, ha  ρ(A) = ρ(A,b). 
Ha ρ(A) = ρ(A,b) = m  (ahol m az ismeretlenek száma), akkor egy megoldás van. 
Ha ρ(A) = ρ(A,b) = k < m , akkor végtelen sok megoldás van, és van (m  ̶  k) szabadon választható 
ismeretlen. 
 
Mikor nevezünk egy n-ed rendű mátrixot regulárisnak (nem szingulárisnak, nem elfajulónak)?  
Ha a rangja n. 
 
Adjon determináns segítségével szükséges és elégséges feltételt egy négyzetes mátrix regulari-
tására?  
Legyen a mátrix determinánsa 0-tól különböző. 
 
Mikor nevezünk egy n-ed rendű mátrixot szingulárisnak (nem regulárisnak, elfajulónak)?  
Ha a rangja n-nél kisebb. 
 
Mit nevezünk egy négyzetes mátrix adjungált mátrixának?  
Annak a mátrixnak a transzponáltját, amit a mátrixból úgy kapunk, hogy minden elemét az elemhez 
tartozó előjeles aldeterminánssal helyettesítünk. 
(A szóhasználat sajnos nem egységes. Sokan egy négyzetes mátrix megfelelő sorainak és oszlopainak 
felcserélésével kapott mátrixot nevezik a négyzetes mátrix adjungáltjának.) 
 
Mit nevezünk az A négyzetes mátrix inverz mátrixának?  
Ha található olyan A-1-gyel jelölt mátrix, hogy A-1A = AA -1 = E, akkor A-1 az A mátrix inverz 
mátrixa (ahol E az A-val egyező rendű egységmátrix). 
 
Adjon egy szükséges és elégséges feltételt arra, hogy egy négyzetes mátrixnak legyen inverze! 
Legyen reguláris. 
(Determinánsa 0-tól különböző legyen.) 
 
Mikor nevezzük az A négyzetes mátrixot ortogonálisnak?  
Ha van inverze és ∗− = AA 1 . 
 
Hogyan számolható ki determinánsok segítségével az A négyzetes mátrix inverze? 

A
A

AA
det

adj
akkor  inverze,van nak-Ha 1 =− . 

 
Mit nevezünk az A n-ed rendű  négyzetes mátrix egy sajátvektorának?  
Olyan nullvektortól különböző n elemű x oszlopvektort, amelyhez található olyan λ valós 
szám, hogy Ax = λx.  
 
Mit nevezünk az A n-ed rendű négyzetes mátrix egy sajátértékének?  
Olyan λ valós számot, amelyhez található olyan, nullvektortól különböző n elemű x oszlopvektor, 
hogy Ax = λx. 
 
Mit nevezünk az A n-ed rendű  négyzetes mátrix egy λ sajátértékéhez tartozó sajátvektorának?  
Olyan nullvektortól különböző n elemű x oszlopvektort, amelyre Ax = λx. 
   
Mit nevezünk az A négyzetes mátrixhoz tartozó karakterisztikus mátrixnak?  
A (λE ─ A) mátrixot (ahol E az A-val egyező rendű egységmátrix, λ valós szám). 
(Sokan az (A─ λE)  mátrixot.) 
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Mit nevezünk az A négyzetes mátrix karakterisztikus polinomjának?  
A det(λE ─ A) polinomot (ahol E az A-val egyező rendű egységmátrix). 
(Sokan a det(A─λE) polinomot.) 
 
Mit nevezünk az A négyzetes mátrix karakterisztikus egyenletének?  
A det(λE ─ A) = 0 egyenletet (ahol E az A-val egyező rendű egységmátrix). 
(Sokan a det(A─λE) = 0 egyenletet.) 
 
Mit nevezünk a valós számtest feletti lineáris térnek? 
Az L halmazt, ha értelmezve van benne, egy + jellel jelölt összeadás és a tér elemeinek valós számmal 
való szorzása úgy, hogy ha x, y, z ∈L,  λ, µ valós számok, akkor x + y ∈L és λx ∈L, továbbá igazak a 
következő szabályok: 

1.          x + y = y + x 
2. (x + y) + z = x + (y + z) 
3.      λ(x +y) = λx + λy 
4.     (λ + µ)x = λx +µx 
5.         λ(µx) = (λµ)x  
6.             1·x = x 
7. van L-ben olyan 0-val jelölt elem, hogy 0·x = 0. 

(Sokan a 7. helyett a „van L-ben olyan 0-val jelölt elem, hogy x + ( ̶ 1)·x = 0” szabályt választják.) 
 
Mit értünk a valós számtest feletti lineáris tér x1, x2, …, xn elemeinek egy lineáris 
kombinációján? 
A nn2211 ... xxx λ++λ+λ összeget, ahol n21 ,...,, λλλ  valós számok. 
 
Mikor mondjuk, hogy a valós számtest feletti lineáris tér x1, x2, …, xn elemei lineárisan 
függetlenek? 
Ha a 0xxx =λ++λ+λ nn2211 ...  egyenlőség csak akkor teljesül, ha 0... n21 =λ==λ=λ . 
 
Mikor mondjuk, hogy a valós számtest feletti lineáris tér x1, x2, …, xn elemei lineárisan 
összefüggőek? 
Ha van olyan nem csupa 0-ból álló ( n21 ,..,, λλλ ) valós szám n-es, amelyre 0xxx =λ++λ+λ nn2211 ... .  
 
Mit értünk a valós számtest feletti lineáris tér bizonyos elemei által alkotott rendszerének 
rangja alatt? 
A rendszer rangja k, ha van közöttük k db lineárisan független elem, de több nincs. 
(Ha közöttük végtelen sok lineárisan független elem van, a rang .)∞+  
 
Mit nevezünk a valós számtest feletti lineáris térben generátorrendszernek? 
A tér olyan elemeinek rendszerét, amelyek lineáris kombinációjaként a tér minden eleme felírható. 
 
Mit nevezünk a valós számtest feletti L lineáris tér egy (lineáris) alterének? 
L olyan L’ részhalmazát, hogy ha x, y ∈L’, λ valós szám, akkor x +y ∈L’ és  λx ∈L’. 
 
Mit nevezünk a valós számtest feletti lineáris tér x1, x2, …, xr elemei által generált altérnek? 
Ezen elemek összes lineáris kombinációinak halmazát. 
 
Mikor mondjuk, hogy a valós számtest feletti lineáris tér dimenziója az n pozitív egész szám? 
Ha található a térben n lineárisan független elem, de több nincs. 
 
Mikor mondjuk, hogy a valós számtest feletti lineáris tér végtelen dimenziós? 
Ha bármely n pozitív egész szám esetén található a térben n lineárisan független elem. 
 
Mit nevezünk az n-dimenziós valós számtest feletti lineáris tér egy bázisának? 
Bármely n lineárisan független elemét. 
 



 

 8

 
Mit nevezünk az n-dimenziós valós számtest feletti lineáris tér x elemének a tér b1, b2,…,bn 
bázisára vonatkozó koordinátáinak? 
Az nn2211 ... bbbx λ++λ+λ= felírásban a n21 ,...,, λλλ számokat. 
 
Mit nevezünk az n-dimenziós valós számtest feletti lineáris térben bázistranszformációnak? 
Ha a tér egy adott bázisáról a tér egy másik bázisára térünk át. 
 
Mit nevezünk az n-dimenziós valós számtest feletti lineáris térben elemi bázistranszformá-
ciónak? 
Ha a tér egy adott bázisának egy elemét cseréljük ki a tér egy olyan elemére, hogy újra bázist kapjunk. 
 
Mit nevezünk a valós számtest feletti euklideszi térnek? 
Olyan valós számtest feletti lineáris teret, amelyben a tér bármely két x, y eleméhez hozzá van ren-
delve egy, a két elem skalárszorzatának(belső szorzatának) nevezett és (x, y)-nal jelölt valós szám, 
amely rendelkezik a következő tulajdonságokkal: 

1. (x, y) = (y, x) 
2. (λx, y) = λ(x, y), ahol λ valós szám 
3. (x + y, z) = (x, z) + (y, z) 
4. (x, x) ≥ 0 és (x, x) = 0 akkor és csak akkor, ha x = 0. 

(Sokan használják a skalárszorzatra az yx,  jelölést is.) 

 
Hogyan értelmezzük a valós számtest feletti euklideszi térben az x elem skalárszorzat által 
generált hosszúságát(abszolút értékét, normáját)? 
   ),( xxx =   ( ),( xxx = ). 

 
Írja fel a Cauchy-Bunyjakovszkij-Schwarz egyenlőtlenséget! 
   )),(ahol(),( xxxyxyx =⋅≤ . (Vagy .)),( yxyx ⋅≤  

 
Írja fel a háromszög (Minkowski) egyenlőtlenséget! 

   
)),(ahol( xxxyxyx =+≤+ . (Vagy ).yxyx +≤+  

 
Hogyan értelmezzük a valós számtest feletti euklideszi tér két x és y elemének távolságát? 
   yxyx −=);(d  . (Vagy yxyx −=ρ );( .) 

 
Hogyan értelmezzük a valós számtest feletti euklideszi tér két nullelemtől különböző x és y 
elemének φ hajlásszögét? 

   
yx

yx
⋅

=ϕ ),(
cos . 

 
Mikor mondjuk a valós számtest feletti euklideszi tér két eleméről azt, hogy ortogonálisak 
(merőlegesek egymásra)? 
Ha skalárszorzatuk 0. 
 
Mikor mondjuk a valós számtest feletti euklideszi tér elemeinek egy halmazáról, hogy orto-
gonális rendszer? 
Ha ezek az elemek páronként ortogonálisak. 
(Sokan kikötik azt is, hogy az elemek között nem lehet a nullelem.) 
 
Igaz-e, hogy ha a valós számtest feletti euklideszi tér egy ortogonális rendszerének elemei  
között nem szerepel a nullelem, akkor a rendszer elemei lineárisan függetlenek? 
Igaz. 
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Mit nevezünk a valós számtest feletti euklideszi tér egy ortogonális bázisának? 
Bármely olyan bázisát, amely ortogonális rendszer. 
(Ha a tér n-dimenziós, akkor mondhatjuk azt is, hogy olyan n elemű ortogonális rendszert, amely- 
ben nem szerepel a nullelem.)   
 
Mit nevezünk a valós számtest feletti euklideszi tér egy ortonormált bázisának? 
Bármely olyan bázisát, amelynek elemei egységnyi hosszúságúak és ortogonális rendszert alkot- 
nak. 
 
Legyen b1, b2,…,bn a valós számtest feletti n-dimenziós euklideszi tér egy ortogonális bázisa 
és x a tér egy eleme. Hogyan számolhatók ki skalárszorzat segítségével x-nek a b1, b2,…,bn 
bázisbeli koordinátái? 

Ha nn2211 ... bbbx λ++λ+λ= , akkor 
),(

),(

ii

i
i bb

bx
=λ , i = 1, 2,…,n. 

Mit neveztünk transzformációnak? 
Egy valós számtest feletti L lineáris tér önmagába való A leképezését (azaz olyan A leképezést, 
amelyre bármely x∈L esetén Ax∈L. 
 
Mit neveztünk lineáris transzformációnak? 
Egy valós számtest feletti L lineáris tér önmagába való A lineáris leképezését (azaz olyan A le-
képezést, amelyre bármely x, y∈L esetén Ax∈L, továbbá homogén(skalárszoros-tartó), vagyis 
 A(λx)= λ(Ax)  (λ valós szám) és additív(összegtartó), AyAxyxA +=+ )(  vagyis ). 
 
Melyik transzformációt nevezzük zérustranszformációnak(nulltranszformációnak)? 
Azt az O transzformációt, amely a tér bármely x elemét a 0-ba viszi át, azaz 0xO = . 
 
Igaz-e, hogy a zérustranszformáció(nulltranszformáció) lineáris transzformáció? 
Igaz. 
 
Melyik transzformációt nevezzük identikustranszformációnak(egységtranszformációnak)? 
Azt az I  transzformációt, amely a tér bármely x elemét önmagába viszi át, azaz xIx = . 
 
Igaz-e, hogy az identikustranszformáció(egységtranszformáció) lineáris transzformáció? 
Igaz. 
 
Mikor nevezzük az A lineáris transzformációt regulárisnak(nem szingulárisnak, nem elfajuló-
nak)?  

AyAxyx ≠≠   elemére két  bármely tér a Ha . ( .ha,akkorcsakésakkor 0x0Ax == ) 
 
Mikor nevezzük az A lineáris transzformációt szingulárisnak(nem regulárisnak, elfajulónak)?  

AyAxyx =≠ hogy  eleme, olyan két    térneka van Ha . ( .hogy,olyanVan 0Ax0x =≠ ) 
 
Hogyan értelmezzük egy A lineáris transzformáció skalárszorosát(valós számszorosát)? 
Ha λ a valós szám, akkor a tér bármely x elemére )()( AxxA λ=λ .

 
 
Hogyan értelmezzük az A és a B lineáris transzformációk összegét? 
A tér bármely x elemére BxAxxBA +=+ )( . 
 
Hogyan értelmezzük az A és a B lineáris transzformációk szorzatát(kompozícióját) ebben a 
sorrendben? 
A tér bármely x elemére )()( BxAxAB = . 
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Tegyük fel, hogy adott a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris tér egy b1, b2,…, bn bázi- 
sa! Mit értünk a tér egy A lineáris transzformációjának e bázisra vonatkozó mátrixa alatt? 
Azt az 

n,...,2,1j,iij)a( =  n-ed rendű négyzetes mátrixot, amelyet az nni2i21i1i a...aa bbbAb +++=  

(i = 1, 2,…,n) egyenlőségek definiálnak. 
 

Tegyük fel, hogy adott a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris tér egy b1, b2,…, bn  bá-  
zisa és egy n-edrendű A négyzetes mátrix. Melyik lineáris transzformációnak lesz e bázisra 
vonatkozó mátrixa az adott mátrix?  
Ha x a tér egy x elemének a b1, b2,…, bn bázisbeli koordinátáiból álló oszlopvektor, akkor an- 
nak az A lineáris transzformációnak, amelyre az Ax képelem a térnek az az eleme, amelynek a  
b1, b2,…, bn bázisbeli koordinátái az Ax oszlopvektor komponensei. 
 
Milyen mátrix a valós számtest feletti véges dimenziós lineáris térben a zérustranszformáció 
mátrixa?  
Nullmátrix. 
(Pontosabban, a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris térben a zérustranszformáció bármely 
bázisra vonatkozó mátrixa az n-ed rendű nullmátrix .)  
 
Melyik lineáris transzformáció mátrixa a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris térben az 
n-ed rendű nullmátrix?  
A zérustranszformációnak. 
(Pontosabban, a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris térben az n-ed rendű nullmátrix a 
zérustranszformáció bármely bázisra vonatkozó mátrixa).  
  
Milyen mátrix a valós számtest feletti véges dimenziós lineáris térben az identikustranszfor- 
máció mátrixa?  
Egységmátrix. 
(Pontosabban, a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris térben az identikustranszformáció bármely 
bázisra vonatkozó mátrixa az n-ed rendű egységmátrix.) 
 
Melyik lineáris transzformáció mátrixa a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris térben 
az n-ed rendű egységmátrix?  
Az identikustranszformációnak. 
(Pontosabban, a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris térben az n-ed rendű egységmátrix az 
identikustranszformáció bármely bázisra vonatkozó mátrixa.) 
 
Mit mondhatunk a valós számtest feletti véges dimenziós lineáris tér egy reguláris lineáris 
transzformációjának mátrixáról?  
Reguláris mátrix. 
(Pontosabban, a reguláris lineáris transzformáció bármely bázisra vonatkozó mátrixa reguláris mátrix). 
 
Mit mondhatunk a valós számtest feletti véges dimenziós lineáris tér egy lineáris transzformá- 
ciójáról, ha a mátrixa a tér valamely bázisában reguláris mátrix?   
Reguláris lineáris transzformáció. 
 
Mit mondhatunk a valós számtest feletti véges dimenziós lineáris tér egy szinguláris lineáris 
transzformációjának mátrixáról?  
Szinguláris mátrix. 
(Pontosabban, a szinguláris lineáris transzformáció bármely bázisra vonatkozó mátrixa szinguláris 
mátrix). 
 
Mit mondhatunk a valós számtest feletti véges dimenziós lineáris tér egy lineáris transzformá- 
ciójáról, ha a mátrixa a tér valamely bázisában szinguláris mátrix?  
Szinguláris lineáris transzformáció. 
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Adott a valós számtest feletti véges dimenziós lineáris tér egy bázisa. Mit mondhatunk egy line- 
áris transzformáció skalárszorosának(valós számszorosának) e bázisra vonatkozó mátrixáról?  
A transzformációnak az adott bázisra vonatkozó mátrixának skalárszorosa. 
 
 
Adott a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris tér egy bázisa és egy n-ed rendű mátrix. 
Melyik lineáris transzformációnak lesz e bázisra vonatkozó mátrixa az adott mátrix egy  
skalárszorosa(valós számszorosa)?  
Annak a lineáris transzformációnak a skalárszorosa, amelynek mátrixa az adott mátrix. 
 
Adott a valós számtest feletti véges dimenziós lineáris tér egy bázisa. Mit mondhatunk két 
lineáris transzformáció összegének az adott bázisra vonatkozó mátrixáról?  
A transzformációknak az adott bázisra vonatkozó mátrixainak összege. 
 
Adott a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris tér egy bázisa és két n-ed rendű mátrix. 
Melyik lineáris transzformációnak lesz e bázisra vonatkozó mátrixa az adott mátrixok összege?  
Annak a két lineáris transzformáció összegének, amelyeknek az adott bázisra vonatkozó mátrixai  
az adott mátrixok. 
 
Adott a valós számtest feletti véges dimenziós lineáris tér egy bázisa. Mit mondhatunk két 
lineáris transzformáció szorzatának az adott bázisra vonatkozó mátrixáról?  
A transzformációknak az adott bázisra vonatkozó mátrixainak szorzata. 
 
Adott a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris tér egy bázisa és két n-ed rendű mátrix.  
Melyik lineáris transzformációnak lesz e bázisra vonatkozó mátrixa az adott mátrixok szorzata?  
Annak a két lineáris transzformáció szorzatának, amelyeknek az adott bázisra vonatkozó mátrixai  
az adott mátrixok.. 
 
Hogyan értelmezzük egy A lineáris transzformáció inverzét? 

IAAAAA == −−− 111 amelyre,ációtranszformlineárisjelöltgyel-olyan , találhatóHa  (ahol I az iden- 

tikus-transzformáció), akkor AA az1−  inverze. 
 
Igaz-e, hogy minden reguláris lineáris transzformációnak van inverze? 
Igen. 
 
Igaz-e, hogy van olyan szinguláris lineáris transzformáció, amelynek van inverze? 
Nem. 
 
Adott a valós számtest feletti véges dimenziós lineáris tér egy bázisa és egy olyan lineáris 
transzformáció, amelynek van inverze. Mit mondhatunk a transzformáció inverzének az 
adott bázisra vonatkozó mátrixáról?  
A transzformációnak az adott bázisra vonatkozó mátrixának az inverze. 
 
Adott a valós számtest feletti n-dimenziós lineáris tér egy bázisa és egy olyan n-ed rendű 
mátrix, amelynek van inverze. Melyik lineáris transzformációnak lesz e bázisra vonatko- 
zó mátrixa az adott mátrix inverze?  
Azon lineáris transzformáció inverzének, amelynek az adott bázisra vonatkozó mátrixa az adott 
mátrix. 
 
Mit nevezünk a valós számtest feletti euklideszi térben az A lineáris transzformáció adjun- 
gáltjának? 
Azt az A*-gal jelölt lineáris transzformációt, amelyre a tér bármely x és y eleme esetén igaz, hogy 

),(),( yAxyAx ∗= .   
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Adott a valós számtest feletti véges dimenziós euklideszi tér egy ortonormált bázisa. Mit 
mondhatunk egy lineáris transzformáció adjungáltjának az adott bázisra vonatkozó mát-
rixáról?  
A transzformációnak az adott bázisra vonatkozó mátrixának a transzponáltja. 
        
Adott a valós számtest feletti n-dimenziós euklideszi tér egy ortonormált bázisa és egy 
n-ed rendű mátrix. Melyik lineáris transzformációnak lesz az adott bázisra vonatkozó 
mátrixa az adott mátrix transzponáltja?  
Azon lineáris transzformáció adjungáltjának, amelynek az adott bázisra vonatkozó mátrixa  
az adott mátrix. 
 
Mikor mondjuk a valós számtest feletti euklideszi térben, hogy az A lineáris transzfor- 
máció szimmetrikus(önadjungált)? 
Ha tér bármely x és y elemére igaz, hogy ),(),( AyxyAx = . (Ha A = A*). 
 
Adott a valós számtest feletti véges dimenziós euklideszi tér egy ortonormált bázisa. Mit 
mondhatunk egy szimmetrikus lineáris transzformációnak az adott bázisra vonatkozó 
mátrixáról?  
Szimmetrikus mátrix. 
 
Adott a valós számtest feletti n-dimenziós euklideszi tér egy ortonormált bázisa és egy 
n-ed rendű szimmetrikus mátrix. Mit mondhatunk arról a lineár is transzformációról, 
amelynek az adott bázisra vonatkozó mátrixa az adott mátrix?  
Szimmetrikus lineáris transzformáció. 
 
Mikor mondjuk a valós számtest feletti euklideszi térben, hogy az A lineáris transzfor- 
máció ortogonális?  
Ha tér bármely x és y elemére igaz, hogy ),(),( yxAyAx = .  

(Ha A-nak van inverze és ∗− = AA 1 .) (Ha EAA =∗ , ahol E az identikustranszformáció.) 
 
Adott a valós számtest feletti véges dimenziós euklideszi tér egy ortonormált bázisa. Mit 
mondhatunk egy ortogonális lineáris transzformációnak az adott bázisra vonatkozó mát- 
rixáról?  
Ortogonális mátrix. 
 
Adott a valós számtest feletti n-dimenziós euklideszi tér egy ortonormált bázisa és egy n-ed 
rendű ortogonális mátrix. Mit mondhatunk arról a lineári s transzformációról, amelynek az 
adott bázisra vonatkozó mátrixa az adott mátrix?  
Ortogonális lineáris transzformáció. 
 
Mit nevezzük a valós számtest feletti lineáris térben az A lineáris transzformáció egy 
sajátelemének?  
A tér olyan 0-tól különböző x elemét, amelyhez található olyan λ valós szám, hogy xAx λ= .   
 
Mit nevezzük a valós számtest feletti lineáris térben az A lineáris transzformáció egy 
sajátértékének?  
Olyan λ valós számot, amelyhez található olyan 0 különböző x eleme a térnek, hogy xAx λ= .   
 
Mit nevezzük a valós számtest feletti lineáris térben az A lineáris transzformáció egy λ 
sajátértékéhez tartozó sajátelemének?  
Olyan 0 különböző x elemét a térnek, amelyre xAx λ= .   
  
Milyen kapcsolat van a véges dimenziós lineáris tér egy lineáris transzformációjának és 
mátrixának a sajátértékei között? 
Megegyeznek. 
(Pontosabban, a lineáris transzformációnak és bármelyik bázisra vonatkozó mátrixának a saját- 
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értékei egyenlők).  
 
Milyen kapcsolat van a véges dimenziós lineáris tér egy adott bázisában egy lineáris 
transzformáció sajátelemei és mátrixának a sajátvektorai között? 
A transzformáció egy sajátértékéhez tartozó sajátelemének az adott bázisra vonatkozó koordinátái a 
mátrixának ugyan ehhez a sajátértékhez tartozó sajátvektorának komponensei.  
 
 
SZÁMSOROZATOK 
 
 
Mit értünk számsorozat alatt? 
Minden pozitív egész számhoz hozzárendelünk egy-egy valós számot. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat felülről korlátos? 
Ha van olyan valós szám, amelynél a számsorozat minden tagja kisebb. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat alulról korlátos? 
Ha van olyan valós szám, amelynél a számsorozat minden tagja nagyobb. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat korlátos? 
Ha van olyan valós szám, amelynél a számsorozat minden tagja kisebb és van olyan valós szám is, 
amelynél a számsorozat minden tagja nagyobb. 
(Ha felülről és alulról is korlátos.) 
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat (monoton) növekvő? 
Az )a( n  számsorozat növekvő, ha bármely 1nn aaesetén1n +≤≥ .  

 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat (monoton) csökkenő? 
Az )a( n  számsorozat csökkenő, ha bármely 1nn aaesetén1n +≥≥ .  
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat szigorúan (monoton) növekvő? 
Az )a( n  számsorozat szigorúan növekvő, ha bármely 1nn aaesetén1n +<≥ .  
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat szigorúan (monoton) csökkenő? 
Az )a( n  számsorozat szigorúan csökkenő, ha bármely 1nn aaesetén1n +>≥ .  
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat határértéke az a szám? 
Ha a bármely környezetén kívül a sorozatnak csak véges sok tagja van. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat határértéke +∞? 
Ha a +∞ bármely környezetén kívül a sorozatnak csak véges sok tagja van. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat határértéke -∞? 
Ha a -∞ bármely környezetén kívül a sorozatnak csak véges sok tagja van. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat konvergens? 
Ha van véges határértéke.  
 
Mikor mondjuk, hogy egy számsorozat divergens? 
Ha nincs véges határértéke. 
 
Igaz-e, hogy egy konvergens számsorozat korlátos? 
Igaz. 
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Igaz-e, hogy egy korlátos számsorozat konvergens? 
Nem. 
 
Adjon meg olyan korlátos számsorozatot, amely nem konvergens! 
Pl. n

n )1(a −=  
 
Lehet-e egynél több határértéke egy számsorozatnak? 
Nem. 
 
Mit tud egy monoton számsorozat konvergenciájáról? 
Monoton növekvő és felülről korlátos (monoton csökkenő és alulról korlátos) számsorozat 
konvergens. 
Monoton növekvő és felülről nem korlátos számsorozat divergens, határértéke +∞. 
Monoton csökkenő és alulról nem korlátos számsorozat divergens, határértéke -∞. 
 
A q milyen értékeire konvergens a (qn) számsorozat, és ekkor mennyi a határértéke?  
 1q1 ≤<− . ,0qlim n

n
=  ha 1q1 <<− ,  és 11lim n

n
= . 

 

Mivel egyenlő a 
n

n n
1

1lim 






 + határérték? 

e. 
 
 
 
FÜGGVÉNYEK 
 
 
Mit értünk függvény alatt? 
Legyen A és B két nem üres halmaz, ekkor az A-n értelmezett és B -beli értékeket felvevő függ- 
vény az A halmaz egyértelmű leképzése a B halmazba. (Az A halmazt a függvény értelmezési 
tartományának, a B halmazt a függvény képhalmazának nevezzük.) 
 
Mit nevezünk egy függvény értékkészletének? 
Az f: A→B függvény értékkészlete az f(x) (x∈A) értékek halmaza. 
 
Mit nevezünk egy függvény inverzének? 
Az f: A→B függvénynek csak akkor van inverze, ha f kölcsönösen egyértelmű leképezés az f 
értelmezési tartománya és értékkészlete között. Ekkor a függvény inverze az a függvény, amely- 
nek értelmezési tartománya az f értékkészlete, értékkészlete az f értelmezési tartománya és az  

1f − -gyel jelölt hozzárendelési szabályára az f értelmezési tartományának bármely0x eleme ese- 

tén teljesül, hogy 00
1 x))x(f(f =− .  

 
Mit értünk két függvényből összetett függvény alatt? 
Az f°g összetett függvényen azt a függvényt értjük, amelynek értelmezési tartománya g értelme- 
zési tartományának azon része, ahol a g olyan értékeket vesz fel, amelyeken az f függvény értel- 
mezve van és hozzárendelési szabálya a következő: x0 helyen az összetett függvény értéke az f 
függvénynek a g(x0) helyen felvett értéke.  
(Az f függvényt külső, a g függvényt belső függvénynek nevezzük.) 
 
Mit értünk egyváltozós valós függvény alatt? 
Ha a valós számok egy részhalmazának minden eleméhez hozzárendelünk egy-egy valós számot. 
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Milyen kapcsolat van az egyváltozós valós függvény és inverzének grafikonja között? 
A függvény inverz függvényének grafikonja az eredeti függvény grafikonjának az y = x egyenes- 
re vonatkozó tükörképe.  
 
Definiálja és ábrázolja a shx függvényt!  
(szinusz hiperbolikusz x) 

 .
2

ee
shx

xx −−=                         

                                                
 
(Értelmezési tartománya és értékkészlete is a valós számok halmaza. Páratlan, szigorúan növekedő, 
folytonos függvény).  
 
Definiálja és ábrázolja a chx függvényt! 
(koszinusz hiperbolikusz x) 

.
2
ee

chx
xx −+=                                              

 
 
(Értelmezési tartománya a valós számok halmaza, értékkészlete az[ [∞;1  intervallum. Páros és 
folytonos függvény). 
 
Definiálja és ábrázolja a thx függgvényt!    
(tangens hiperbolikusz x) 

.
chx

shx
thx =  

 
 
 
 
(Értelmezési tartománya a valós számok halmaza, értékkészlete a] [1;1−  intervallum. Páratlan, 
szigorúan növekedő és folytonos függvény). 
 
Definiálja és ábrázolja az arcsinx függvényt! 








 ππ−∈
2

;
2

xxsinxAz a függvény inverze. 

(árkusz szinusz x) 
 
 
 
 
(Értelmezési tartománya: a [-1, 1] intervallum, értékkészlete a [-π/2;π/2] intervallum. Páratlan, 
szigorúan növekedő és folytonos függvény, 
arcsinx0  azt a -π/2 és π/2 közötti szöget jelenti (ívmértékben), amelyre sin(arc sin x0) = x0 .) 
 
Definiálja és ábrázolja az arccosx függvényt! 

[ ] .inverzefüggvény;0xxcosxAz π∈a  
(árkusz koszinusz x) 
 
 
 
 
 
(Értelmezési tartománya: a [-1, 1] intervallum, értékkészlete a [0; π] intervallum. Folytonos és 
szigorúan csökkenő, 

 

 

 

2

π

2

π−
 
1 -1 

 

1 

-1 

 

2

π  

π 

1 -1 
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arccosx0  azt a 0 és π közötti szöget jelenti (ívmértékben), amelyre cos(arccos x0) = x0 .) 
 
Definiálja és ábrázolja az arctgx függvényt! 








 ππ−∈
2

;
2

xtgxxAz a                 

függvény inverze.(árkusz tangens x) 
 
 
  
 
(Értelmezési tartománya a valós számok halmaza. A függvény értékkészlete a ]-π/2;π/2[ intervallum. 
Páratlan, folytonos és szigorúan monoton növekedő függvény, 
arctgx0 azt -π/2 és π/2 közötti szöget jelenti (ívmértékben), amelyre tg(arctgx0) = x0 ). 
 
Definiálja és ábrázolja az arshx függvényt! 

)x(shxxAz +∞<<−∞a függvény inverze. 
(área szinusz hiperbolikusz x) 
 
 
 
 
 
 
 
(Értelmezési tartománya és értékkészlete is a valós számok halmaza. Páratlan, szigorúan növekedő, 

folytonos függvény. Felírható így is: )1xxln(arshx 2 ++= ).  

 
Definiálja és ábrázolja az archx függvényt! 

0xchxxAz ≥a  függvény inverze. 
(área koszinusz hiperbolikusz x) 
 
 
 
 
 
 
 
(Értelmezési tartománya [ [∞+;1 , értékkészlete [ [∞+;0  , szigorúan növekedő és folytonos függvény. 

Felírható így is: )1x(1xxln(archx 2 ≥−+=  ).  
 
Definiálja és ábrázolja az arthx függvényt! 

)x(thxxAz +∞<<−∞a függvény inverze. 
(área tangens hiperbolikusz x) 
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(Értelmezési tartománya ] [1;1− , értékkészlete a valós számok halmaza, páratlan, szigorúan növekedő 

és folytonos függvény. Felírható így is: )1x(
x1

x1
ln

2

1
arthx <









−
+⋅=  ).  

 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény az értelmezési tartományának egy A 
részhalmazán felülről korlátos? 
(Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény felülről korlátos egy intervallumon?) 
Ha megadható olyan K valós szám, hogy bármely Ax∈  esetén K)x(f < .  
(Ha f értelmezve van az intervallumon és megadható olyan K szám valós szám, hogy az intervallum-
ban lévő bármely x-re: K)x(f < .)  
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény az értelmezési tartományának egy A 
részhalmazán alulról korlátos? 
(Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény alulról korlátos egy intervallumon?) 
Ha megadható olyan k valós szám, hogy bármely Ax∈  esetén k)x(f > .  
(Ha f értelmezve van az intervallumon és megadható olyan k valós szám, hogy az intervallumban  
lévő bármely x-re: k)x(f > .) 

 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény az értelmezési tartományának egy A 
részhalmazán korlátos? 
(Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény korlátos egy intervallumon?) 
Ha megadhatók olyan k és K valós számok, hogy bármely Ax∈  esetén K)x(fk << .  
(Vagy: ha az A-n felülről és alulról is korlátos.) 
((Ha f értelmezve van az intervallumon és megadhatók olyan k és K valós számok, hogy az inter-
vallumban lévő bármely x-re: K)x(fk << .  
(Vagy: ha az intervallumon felülről és alulról is korlátos.)) 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény páros? 
Ha értelmezési tartománya szimmetrikus a 0-ra és x∈Df esetén f (−x) = f (x). 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény páratlan? 
Ha értelmezési tartománya szimmetrikus a 0-ra és x∈Df esetén f (−x) = −f (x). 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény periodikus? 
Ha található olyan p > 0 valós szám, hogy ha  x∈Df, akkor x±p∈Df  és f (x) = f (x+p). 
 
Mit nevezünk egy egyváltozós periodikus valós függvény (alap) periódusának? 
Ha van a periodicitás definíciójában szereplő p > 0 valós számok között legkisebb, akkor ez az (alap) 
periódus. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós függvény egy intervallumon (szigorúan) konvex? 
Ha f értelmezve van az intervallumon és az intervallumban a függvény grafikonjának bármely 
két pontját összekötő húr alatt vannak a függvény grafikonjának itteni pontjai. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós függvény egy intervallumon (szigorúan) konkáv? 
Ha f értelmezve van az intervallumon és az intervallumban a függvény grafikonjának bármely 
két pontját összekötő húr felett vannak a függvény grafikonjának itteni pontjai. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós függvénynek az x0-ban inflexiós pontja van? 
Ha a van az x0-nak olyan környezete, amelyben a függvény értelmezve van és ebben a környezet- 
ben a függvény az x0 előtt konvex és x0 után konkáv vagy az x0 előtt konkáv és x0 után konvex. 
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Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény (monoton) csökkenő egy intervallumon? 
Ha f értelmezve van az intervallumon és az intervallum bármely két olyan pontjára, amelyre x1 < x2,  
az )f(x)f(x 21 ≥  reláció teljesül.  
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény (monoton) nővekvő egy intervallumon? 
Ha f értelmezve van az intervallumon és az intervallum bármely két olyan pontjára, amelyre x1 < x2,  
az )f(x)f(x 21 ≤  reláció teljesül.  
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény szigorúan (monoton) csökkenő egy inter-
vallumon? 
Ha f értelmezve van az intervallumon és az intervallum bármely két olyan pontjára, amelyre x1 < x2, 
az )f(x)f(x 21 >  reláció teljesül.  
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény szigorúan (monoton) nővekvő egy inter- 
vallumon? 
Ha f értelmezve van az intervallumon és az intervallum bármely két olyan pontjára, amelyre x1 < x2, 
az )f(x)f(x 21 <  reláció teljesül.  
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvénynek az x0-ban (szigorú) helyi (lokális) 
minimuma van?   
Ha van az x0-nak olyan környezete, amelyben f értelmezve van és ebben a környezetben az f(x0) a 
legkisebb függvényérték. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvénynek az x0-ban (szigorú) helyi(lokális) 
maximuma van?   
Ha van az x0-nak olyan környezete, amelyben f értelmezve van és ebben a környezetben az f(x0) a 
legnagyobb függvényérték. 
 
Jellemezze az  f(x) = ax (a∈R, a>0, a≠1) függvényt monotonitás szempontjából! 
Ha a > 1, szigorúan (monoton) növekvő a függvény. 
Ha 0 < a < 1, szigorúan (csökkenő) a függvény.  
 
Jellemezze az f(x) = logax (a∈R, a > 0, a≠1) függvényt monotonitás szempontjából! 
A függvény a > 1 esetében szigorúan (monoton) növekedő, míg 0 < a < 1 esetén szigorúan (monoton) 
csökkenő. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény határértéke az x0 helyen A? 
Ha f értelmezve van az x0 egy környezetében, esetleg az x0-t kivéve és A bármely AK környezetéhez 

található az x0-nak olyan 
0xK környezete, hogy minden )xx(Kx 0x0

≠∈ esetén AKf(x) ∈ . 

(Vagy: ha f értelmezve van az x0 egy környezetében, esetleg az x0-t kivéve és minden olyan (xn) szám- 
sorozatra, amely x0-hoz tart, az megfelelő függvényértékek f(xn) számsorozata A-hoz tart.) 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény határértéke az x0 helyen  +∞?  
Ha f értelmezve van az x0 egy környezetében, esetleg az x0-t kivéve és a +∞ bármely ∞+K  környeze-

téhez található az x0-nak olyan 
0xK környezete, hogy minden )xx(Kx 0x0

≠∈ esetén ∞+∈ Kf(x) . 

(Vagy: ha f értelmezve van az x0 egy környezetében, esetleg az x0-t kivéve és minden olyan (xn) szám- 
sorozatra, amely az x0-hoz tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata +∞-hez tart.) 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény határértéke az x0 helyen  -∞?  
Ha f értelmezve van az x0 egy környezetében, esetleg az x0-t kivéve és a -∞ bármely ∞−K  környeze-

téhez található az x0-nak olyan 
0xK környezete, hogy minden )xx(Kx 0x0

≠∈ esetén ∞−∈ Kf(x) . 

(Vagy: ha f értelmezve van az x0 egy környezetében, esetleg az x0-t kivéve és minden olyan (xn) szám- 
sorozatra, amely az x0-hoz tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata  -∞-hez tart..) 
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Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény határértéke a (+∞)-ben A?  
Ha f értelmezve van a +∞ egy környezetében és A bármelyAK  környezetéhez található a +∞ olyan 

∞+K  környezete, hogy minden ∞+∈ Kx  esetén AKf(x) ∈ . 

(Vagy: ha f értelmezve van a +∞ egy környezetében és minden olyan (xn) számsorozatra, amely a 
(+∞)-hez tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata A-hoz tart.) 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény határértéke a (+∞)-ben  +∞ ? 
Ha f értelmezve van a +∞ egy környezetében és a +∞ bármely ∞+K  környezetéhez található a +∞ 

olyan ∗
∞+K  környezete, hogy minden ∗

∞+∈ Kx  esetén ∞+∈ Kf(x) . 

(Vagy: ha f értelmezve van a  +∞ egy környezetében és minden olyan (xn) számsorozatra, amely a  
(+∞)-hez tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata +∞-hez tart.) 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény határértéke a (+∞)-ben  -∞ ? 
Ha f értelmezve van a +∞ egy környezetében és a -∞ bármely ∞−K  környezetéhez található a +∞ 

olyan ∞+K  környezete, hogy minden ∞+∈ Kx  esetén ∞−∈ Kf(x) . 

(Vagy: ha f értelmezve van a  +∞ egy környezetében és minden olyan (xn) számsorozatra, amely a  
(+∞)-hez tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata -∞-hez tart..) 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény határértéke a (-∞)-ben A?  
Ha f értelmezve van a -∞ egy környezetében és A bármelyAK  környezetéhez található a -∞  

olyan ∞−K  környezete, hogy minden ∞−∈ Kx  esetén AKf(x) ∈ . 

(Vagy: ha f  értelmezve van a -∞ egy környezetében és minden olyan (xn) számsorozatra, amely a 
(-∞)-hez tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata A-hoz tart.) 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény határértéke a  (-∞)-ben  +∞?  
Ha f értelmezve van a -∞ egy környezetében és a +∞ bármely ∞+K  környezetéhez található a -∞ 

olyan ∞-K  környezete, hogy minden ∞∈ -Kx  esetén ∞+∈ Kf(x) . 

(Vagy: ha f értelmezve van a -∞ egy környezetében és minden olyan (xn) számsorozatra, amely a  
(-∞)-hez tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata +∞-hez tart.) 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény határértéke a  (-∞)-ben  -∞?  
Ha f értelmezve van a -∞ egy környezetében és a -∞ bármely ∞−K  környezetéhez található a -∞ 

olyan ∗
∞−K  környezete, hogy minden ∗

∞−∈ Kx  esetén ∞−∈ Kf(x) . 

(Vagy: ha f értelmezve van a -∞ egy környezetében és minden olyan (xn) számsorozatra, amely a 
(-∞)-hez tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata -∞-hez tart.) 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény jobboldali határértéke az x0 helyen A? 
Ha f értelmezve van az x0 egy jobboldali környezetében és A bármelyAK környezetéhez található az 

x0-nak olyan jobboldali 
0xK környezete, hogy minden 

0xKx ∈ esetén AKf(x) ∈ . 

(Vagy: ha f értelmezve van az x0 egy jobboldali környezetében és bármely olyan (xn > x0)-nak eleget 
tevő (xn) számsorozatra, amely x0-hoz tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata A-hoz tart.)  
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény jobboldali határértéke az x0 helyen +∞ ? 
Ha f értelmezve van az x0 egy jobboldali környezetében és a +∞ bármely ∞+K környezetéhez található 

az x0-nak olyan jobboldali 
0xK környezete, hogy minden 

0xKx ∈ esetén ∞+∈ Kf(x) .   

(Vagy: ha f értelmezve van az x0 egy jobboldali környezetében és bármely olyan (xn > x0)-nak eleget 
tevő (xn) számsorozatra, amely x0-hoz tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata +∞-hez tart.)  
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Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény jobboldali határértéke az x0 helyen -∞ ? 
Ha f értelmezve van az x0 egy jobboldali környezetében és a -∞ bármely ∞−K környezetéhez található 

az x0-nak olyan jobboldali 
0xK környezete, hogy minden 

0xKx ∈ esetén ∞−∈ Kf(x) .   

(Vagy: ha f értelmezve van az x0 egy jobboldali környezetében és bármely olyan (xn > x0)-nak eleget 
tevő (xn) számsorozatra, amely x0-hoz tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata -∞-hez tart.)  
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény baloldali határértéke az x0 helyen  A? 
Ha f értelmezve van az x0 egy baloldali környezetében és A bármelyAK környezetéhez található az  

x0-nak olyan baloldali 
0xK környezete, hogy minden 

0xKx ∈ esetén AKf(x) ∈ . 

(Vagy: ha f értelmezve van az x0 egy baloldali környezetében és bármely olyan (xn < x0)-nak eleget 
tevő (xn) számsorozatra, amely x0-hoz tart, az f(xn) függvényértékek sorozata A-hoz tart.)  
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény baloldali határértéke az x0 helyen +∞ ? 
Ha f értelmezve van az x0 egy baloldali környezetében és a +∞ bármely ∞+K környezetéhez található 

az x0-nak olyan baloldali 
0xK környezete, hogy minden 

0xKx ∈ esetén ∞+∈ Kf(x) .   

(Vagy: ha f értelmezve van az x0 egy baloldali környezetében és bármely olyan (xn < x0)-nak eleget 
tevő (xn) számsorozatra, amely x0-hoz tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata +∞-hez tart.)  
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény baloldali határértéke az x0 helyen -∞ ? 
Ha f értelmezve van az x0 egy baloldali környezetében és a -∞ bármely ∞−K környezetéhez található 

az x0-nak olyan baloldali 
0xK környezete, hogy minden 

0xKx ∈ esetén ∞−∈ Kf(x) .   

(Vagy: ha f értelmezve van az x0 egy baloldali környezetében és bármely olyan (xn < x0)-nak eleget 
tevő (xn) számsorozatra, amely x0-hoz tart, az f(xn) függvényértékek számsorozata -∞-hez tart.)  
 
Tegyük fel, hogy az f egyváltozós valós függvény értelmezve van az x0 egy környezetében, esetleg 
az x0-t kivéve! Igaz-e, hogy f-nek az x0-ban akkor és csak akkor van (véges vagy végtelen) határ-
értéke, ha van az x0-ban bal- és jobboldali határértéke és ezek egyenlők? 
Igaz. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény folytonos az x0 helyen? 
Ha f értelmezve van x0 egy környezetében és )x(f)x(flim 0

xx 0

=
a

. 

 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény balról folytonos az x0 helyen? 
Ha f értelmezve van x0-ban és az x0 egy baloldali környezetében és )x(f)x(flim 0

xx 0

=
−

a

. 

 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós f függvény jobbról folytonos az x0 helyen? 
Ha f értelmezve van x0-ban és az x0 egy jobboldali környezetében és )x(f)x(flim 0

xx 0

=
+

a

. 

 
Tegyük fel, hogy az f egyváltozós valós függvény értelmezve van az x0 egy környezetében! Igaz-e, 
hogy f az x0-ban akkor és csak akkor folytonos, ha az x0-ban balról és jobbról is folytonos? 
Igaz. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós függvény folytonos az ]a;b[ intervallumban? 
Ha az ]a;b[ minden pontjában folytonos. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós függvény folytonos az [a;b] intervallumban? 
Ha az ]a;b[ minden pontjában folytonos és a-ban jobbról, b-ben balról folytonos. 
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Mivel egyenlő a 
x

sinx
lim

0x→
határérték? 

1. 
 
 

Mivel egyenlő a 
x

x x
1

1lim 






 +
∞→

határérték? 

e. 
 
 
 
DIFFERENCIÁLSZÁMÍTÁS 
 
 
Mit nevezünk az egyváltozós valós f függvény x0 -hoz tartozó differenciahányados 
függvényének? 
Legyen az f függvény értelmezve az 0x  egy 

0xK környezetében. Ekkor az 

                           
0

0

xx

)x(f)x(f
x

−
−

a     
0xKx ∈  és 0xx ≠  

függvényt az  f 0x -hoz tartozó differenciahányados függvényének nevezzük.. 
 
Mit nevezünk egy egyváltozós valós függvény differenciálhányadosának az x0-ban? 
Az 0x -hoz tartozó differenciahányados függvényének az x0-ban vett határértékét. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós függvény az x0-ban differenciálható? 
Ha a differenciálhányadosa az x0-ban véges. 
 
Mit nevezünk az egyváltozós valós f függvény x0 -hoz tartozó baloldali differenciahányados 
függvényének? 
Legyen az f függvény értelmezve az 0x -ban és annak egy baloldali 

0xK környezetében. Ekkor az 

                           
0

0

xx

)x(f)x(f
x

−
−

a     
0xKx ∈   

függvényt az  f 0x -hoz tartozó baloldali differenciahányados függvényének nevezzük.. 
 
Mit nevezünk egy egyváltozós valós függvény baloldali differenciálhányadosának az x0-ban? 
Az 0x -hoz tartozó baloldali differenciahányados függvényének az x0-ban vett baloldali határértékét. 
 
Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós függvény az x0-ban balról differenciálható? 
Ha a baloldali differenciálhányadosa véges. 
 
Mit nevezünk az f egyváltozós valós függvény x0 -hoz tartozó jobboldali differenciahányados 
függvényének? 
Legyen az f függvény értelmezve az 0x -ban és annak egy jobboldali 

0xK környezetében. Ekkor az 

                           
0

0

xx

)x(f)x(f
x

−
−

a     
0xKx ∈   

függvényt az  f 0x -hoz tartozó jobboldali differenciahányados függvényének nevezzük.. 
 
Mit nevezünk egy egyváltozós valós függvény jobboldali differenciálhányadosának az x0-ban? 
Az 0x -hoz tartozó jobboldali differenciahányados függvényének az x0-ban vett jobboldali határérté- 
két. 
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Mikor mondjuk, hogy egy egyváltozós valós függvény az x0-ban jobbról differenciálható? 
Ha a jobboldali differenciálhányadosa véges. 
 
Tegyük fel, hogy az f egyváltozós valós függvény értelmezve van az x0 egy környezetében! Igaz-e, 
hogy f az x0-ban akkor és csak akkor differenciálható, ha az x0-ban balról és jobbról is differen-
ciálható, valamint a bal- oldali és jobboldali differenciálhányadosok az x0 –ban egyenlők? 
Igaz. 
 
Írja le az f egyváltozós valós függvény derivált függvényének definícióját! 
Azt a függvényt, amelynek értelmezési tartománya azon x pontok halmaza, ahol f differenciálható, és 
amelynek értéke egy ilyen x pontban )x(f ′ , az f függvény differenciálhányados-függvényének vagy 
derivált-függvényének (röviden deriváltjának) nevezzük.  
 
Írja le a szorzat függvény deriválási szabályát! 
 gfgf)gf( ′⋅+⋅′=′⋅  
 
Írja le a hányados függvény deriválási szabályát! 

2g

gfgf

g

f ′⋅−⋅′=
′









 

 
Írja le az összetett függvény deriválási szabályát! 

[ ] )x(g))x(g(f))x(g(f ′⋅′=′
 

 
Értelmezze az f egyváltozós valós függvény második differenciálhányadosát! 
Ha az f és az f ′  függvények differenciálhatóak az x0 pontban, akkor az f ′ x0 helyen vett 
differenciálhányadosát az f függvénynek az x0 helyen vett második differenciálhányadosának 
(deriváltjának) nevezzük. 
 ( .)f(f ′′=′′ ) 
 
Értelmezze az f egyváltozós valós függvény n-ik  (n∈N) derivált függvényét! 

)f(f...,,)f(f,ff,ff )1n()n()2()1()0( ′=′′=′== − . 
 
Legyen az f egyváltozós valós függvény differenciálható és (monoton) növekvő az I inter-
vallumban! Mit mondhatunk az I-ben a differenciálhányadosáról? 
Az I-ben .0)x(f ≥′  
 
Differenciálhányadosok segítségével adjon egy elégséges feltételt arra, hogy az f egyváltozós 
valós függvény egy intervallumban szigorúan (monoton) növekvő legyen! 
Legyen az f függvény differenciálható az intervallumban és itt legyen .0>)x(f ′  
 
Legyen az f egyváltozós valós függvény differenciálható és (monoton) csökkenő az I inter-
vallumban! Mit mondhatunk az I-ben a differenciálhányadosáról? 
Az I-ben .0)x(f ≤′  
 
Differenciálhányadosok segítségével adjon egy elégséges feltételt arra, hogy az f egyváltozós 
valós függvény egy intervallumban szigorúan (monoton) csökkenő legyen! 
Legyen az f függvény differenciálható az intervallumban és itt legyen 0.<)x(f ′  
 
Mit nevezünk az f egyváltozós valós függvény egy stacionárius pontjának? 
Az f stacionárius pontja0x , ha f differenciálható 0x -ban és 0)x(f 0 =′ .  
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Mit mondhatunk az x0 egy környezetében differenciálható f egyváltozós valós függvény differen-
ciálhányadosáról az x0-ban, ha f-nek az x0-ban (szigorú) helyi (lokális) szélsőértéke van? 
Az 0x  az f stacionárius pontja, azaz 0)x(f 0 =′ .  

 
Differenciálhányadosok segítségével adjon egy elégséges feltételt az f egyváltozós valós függvény 
(szigorú) helyi (lokális) minimumának létezésére! 
Ha az f függvény differenciálható az 0x  valamely környezetében és 0)x(f 0 =′ , akkor ahhoz, 

hogy a függvénynek az 0x  helyen lokális minimuma legyen elegendő, hogy az f ′  az 0x  he- 

lyen (−)-ból  (+)-ba előjelet váltson. 
(Ha az 0x  helyen n-szer differenciálható f függvény deriváltjaira:  

fazakkor,számpáros1nés0)x(fés,0)x(f...)x(f)x(f)x(f 0
)n(

0
)1n(

000 >>===′′′=′′=′ −  

függvénynek az 0x  helyen helyi minimuma van.) 
 
Differenciálhányadosok segítségével adjon egy elégséges feltételt egy egyváltozós valós f 
függvény helyi(lokális) maximumának létezésére! 
Ha az f függvény differenciálható az 0x  valamely környezetében és 0)x(f 0 =′ , akkor ahhoz, 

hogy a függvénynek az 0x  helyen lokális maximuma legyen elegendő, hogy az f ′  az 0x  he- 

lyen (+)-ból  (−)-ba előjelet váltson. 
(Ha az 0x  helyen n-szer differenciálható f függvény deriváltjaira igaz az, hogy:  

fazakkor,számpáros1nés0)x(fés,0)x(f...)x(f)x(f)x(f 0
)n(

0
)1n(

000 ><===′′′=′′=′ −  

 függvénynek az 0x  helyen helyi maximuma van.) 
 
Legyen az f egyváltozós valós függvény kétszer differenciálható és konvex az I intervallumban! 
Mit mondhatunk az I-ben az f második differenciálhányadosáról? 
Az I-ben .0)x(f ≥′′  
 
Differenciálhányadosok segítségével adjon egy elégséges feltételt arra, hogy az f egyváltozós 
valós függvény egy intervallumban (szigorúan) konvex legyen! 
Legyen az f függvény kétszer differenciálható az intervallumban és itt legyen .0>)x(f ′′  
 
Legyen az f egyváltozós valós függvény kétszer differenciálható és konkáv az I intervallumban! 
Mit mondhatunk az I-ben az f második differenciálhányadosáról? 
Az I-ben .0)x(f ≤′′  
 
Differenciálhányadosok segítségével adjon egy elégséges feltételt arra, hogy az f egyváltozós 
valós függvény egy intervallumban (szigorúan) konkáv legyen! 
Legyen az f függvény kétszer differenciálható az intervallumban és itt legyen .0<)x(f ′′  
 
Differenciálhányadosok segítségével adjon egy szükséges feltételt az f egyváltozós valós függvény 
inflexiós pontjának létezésére! 
Legyen f az 0x hely valamely környezetében kétszer differenciálható, és 0)x(f 0 =′′ . 
 
Differenciálhányadosok segítségével adjon egy elégséges feltételt az f egyváltozós valós függvény 
inflexiós pontjának létezésére! 
Ha f az 0x  hely valamely környezetében kétszer differenciálható, és 0)x(f 0 =′′ , valamint az f ′′  

az 0x  helyen előjelet vált, akkor f-nek az 0x  helyen inflexiós pontja van. 

(Ha az 0x  helyen n-szer differenciálható f függvény deriváltjaira igaz az, hogy:  

fazakkor,számpáratlan1nés0)x(fés,0)x(f...)x(f)x(f)x(f 0
)n(

0
)1n(

000 >≠===′′′=′′=′ −  

függvénynek az 0x  helyen inflexiós pontja van.) 
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Ismertesse az L'Hospital szabályt!  
Legyen x0 véges érték vagy a +∞ és -∞ szimbólumok valamelyike! Tegyük fel, hogy az f és a g egy-
változós valós függvények az x0 valamely (véges x0 esetén esetleg csak egyoldali) környezetében 
deriválhatók, és amelyekre a 0)x(glim)x(flim

00 xxxx
==

aa

 vagy a )x(glimaés)x(flim
00 xxxx aa

 határértékek 

mindegyike a +∞ és a -∞ valamelyike (véges x0 esetén ezek esetleg egyoldali határértékekre teljesül-

nek). Továbbá, tegyük fel, hogy a 
)x(g

)x(f
lim

0xx ′
′

a

 (véges x0 esetén esetleg csak egyoldali) határérték léte-

zik és g'(x) ≠ 0 az x0 valamely (véges x0 esetén esetleg csak egyoldali) környezetében! 

Ekkor a
)x(g

)x(f
lim

0xx a

 (véges x0 esetén esetleg egyoldali) határérték is létezik és
)x(g

)x(f
lim

)x(g

)x(f
lim

00 xxxx ′
′

=
aa

 

(véges x0 esetén ez esetleg egyoldali határértékekre teljesül). 
 
Ismertesse a Lagrange-féle középérték tételt! 
Ha az f egyváltozós valós függvény az [ ]b;a  zárt intervallumban folytonos és az ] [b;a  nyílt inter-

vallumban differenciálható, akkor van olyan a < c < b szám, hogy: 
ab

)a(f)b(f
)c(f

−
−=′ . 

 
Ismertesse a teljes függvényvizsgálat legfontosabb lépéseit! 
1. Értelmezési tartomány. 
    (Képlettel megadott függvények esetén a képlet értelmezési tartományának meghatározása.) 
2. Határértékek. 
    (Ha az értelmezési tartomány véges sok diszjunkt intervallum egyesítése, akkor ezek végpontjaiban 
     kell határértékeket számolni.) 
3.  Tengelymetszetek. 
     (Az x-tengely metszeteket a zérushelyek, azaz az f(x) = 0 egyenlet gyökei adják, míg f(0) adja az  
      y-tengely metszet.) 
4.  Paritás. 
     (Csak akkor beszéltünk róla, ha az értelmezési tartomány szimmetrikus a 0-ra, ekkor f(-x) = f(x) 
      esetén páros, f(-x) = -f(x) esetén páratlan és lehet se nem páros se nem páratlan.) 
5.  Periodicitás.  
6.  Folytonosság. 
7.  Monotonitás, helyi szélsőértékek. 
     (A függvény első deriváltjának felírása, ebből a stacionárius pontok meghatározása, majd a 
      derivált előjelének vizsgálata.) 
8.  Konvexitás, konkávitás, inflexiós pontok. 
     (A függvény második deriváltjának felírása, ebből az inflexiós pontok meghatározása, majd a 
      második derivált előjelének vizsgálata.) 
9.  A függvény gráfjának (grafikonjának) vázlatos ábrázolása. 
10. Értékkészlet. 
 
Hogyan értelmezzük az x0 helyen differenciálható f egyváltozós valós függvény differenciálját az 
x0 -ban? 

)xx)(x(fdf 00 −′= . 

 
Milyen kapcsolat van egy egyváltozós valós függvény adott helyen való folytonossága és differen-
ciálhatósága között? 
Ha a függvény egy helyen differenciálható, akkor ott folytonos. 
Ha a függvény egy helyen folytonos, akkor ott nem biztos, hogy differenciálható. 
 
Hogyan írható fel az x0-ban differenciálható f egyváltozós valós függvény megváltozása )(xf 0′  

segítségével? 
.0)x(limahol,x)x(x)x(ff

0x
0 =∆ε∆∆ε+∆′=∆

→∆
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Adjon az osztás alapművelet használata nélkül egy elégséges feltételt arra, hogy az f egyváltozós 
valós függvény az x0-ban differenciálható legyen! 
Ha f értelmezve van az x0 valamely környezetében, és található olyan D valós szám, hogy a függvény 
megváltozása felírható a következő alakban: 

,0)x(limahol,x)x(xDf
0x

=∆ε∆∆ε+∆=∆
→∆

 akkor f differenciálható x0-ban és .D)x(f 0 =′  

 
Hogyan értelmezzük az x0-ban differenciálható f egyváltozós valós függvény érintőjét az x0 
abszcisszájú pontjában? 
Az az egyenes, amely átmegy f–nek az x0 abszcisszájú pontján és iránytangense )x(f 0′ . 

 
Írja fel az x0-ban differenciálható f egyváltozós valós függvény érintőjének egyenletét az x0 absz-
cisszájú pontjában? 

).x(f)xx()x(fy 000 +−′=  

 
Hogyan értelmezzük az x0-ban differenciálható f egyváltozós valós függvény normálisát az x0 
abszcisszájú pontjában? 
Az az egyenes, amely merőleges f-nek az x0 abszcisszájú pontjához tartozó érintőjére. 
 
Írja fel az x0-ban differenciálható f egyváltozós valós függvény normálisának egyenletét az x0 
abszcisszájú pont-jában? 

.0)x(fha,xxés0)x(fha),x(f)xx(
)x(f

1
y 00000

0

=′=≠′+−
′

−=  

 
 
 
INTEGRÁLSZÁMÍTÁS  
(határozatlan integrálok) 
 
 
Mit nevezünk egy intervallumon értelmezett f egyváltozós valós függvény egy primitív 
függvényének? 
Ha létezik olyan F függvény, amely az I intervallumon differenciálható és minden x∈I-re 

)x(f)x(F =′ , akkor az F függvényt az f függvény I intervallumhoz tartozó primitív függvé- 
nyének nevezzük.  
 
Milyen kapcsolat van egy véges intervallumon értelmezett f egyváltozós valós függvény primitív 
függvényei között? 
Egy additív konstansban különböznek egymástól. (Bármely kettő különbsége állandó.) 
 
Értelmezze az f egyváltozós valós függvény határozatlan integrálját! 
Az f függvény primitív függvényeinek halmazát az f függvény határozatlan integráljának nevezzük, 

( ∫ += C)x(Fdx)x(f , ahol )x(f)x(F =′ és C konstans). 

 
Mivel egyenlő: 

* a kérdés félkövér betű a válasz az egyenlőség után normál betűvel!  

∫ ∫=⋅ .állandócahol,dx)x(fcdxf(x)c   

∫ ∫∫ +=+ dx)x(gdx)x(fdx)g(x)(f(x)       

 
Mivel egyenlő ∫f(ax+b) dx, ahol a ≠ 0? 
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)x(f)x(Fahol,C
a

)bax(F
dxb)f(ax =′++=+∫ . 

 

Mivel egyenlő [ ]∫ ′⋅ dx(x)ff(x) α  (α ≠ -1)?  

[ ] [ ]
C

1

)x(f
dx)x(f)x(f

1

+
+α

=′⋅
+α

α
∫ . 

 

Mivel egyenlő ∫
′

dx?
f(x)

(x)f
 

∫ +=
′

C)x(flndx
)x(f

)x(f
. 

 
Mivel egyenlő ∫ f(g(x))⋅g'(x) dx? 
∫f (g(x))⋅g'(x) dx = F(g(x))+C, ahol )x(f)x(F =′ . 

 
Írja fel a parciális integrálás képletét határozatlan integrálra! 

∫ ∫ ′−=′ dx)x(g)x(f)x(g)x(fdx)x(g)x(f  

 
Írja fel a helyettesítéssel való integrálás képletét határozatlan integrálra! 

dt)t(g))t(g(fdx)x(f ′⋅=∫ ∫  


