
Elméleti kérdéssor Műszaki menedzser szakos hallgatók
Matematika A1 tantárgy vizsgájához

Az alábbi kérdésekből 10 darab szerepel majd a vizsgában. Mindegyikre a pontos választ
várjuk! A megszerezhető maximális pontszám 10× 2 =20 pont.

1. Mit nevezünk két halmaz metszetének, uniójának?
2. Sorolja fel a metszet és unió halmazműveletek legalább három jellemző műveleti tulaj-

donságát.
3. Írja fel a halmazokra vonatkozó De Morgan azonosságokat.
4. Írja fel a kör általános egyenletét.
5. Írja fel az egyenes és a parabola grafikonnal rendelkező függvények általános alakját.
6. Egy koordináta-rendszerben ábrázolja az "a" alapszámú exponenciális és logarimtus függ-

vénytek grafikonjait, ha a > 1.
7. Fogalmazza meg, hogy mikor nevezünk egy függvényt párosnak/páratlannak, adjon példát

páros/páratlan függvényre.
8. Hogyan értelmeztük két függvény kompozícióját?
9. Mit ért azon, hogy az f : A→ B függvény invertálható, és hogyan definiálja f−1-et?

10. Hogyan értelmeztük az x0 ∈ R valós szám r-sugarú (nyílt) környezetét?
11. Definiálja, hogy f függvénynek x0-ban vett határértéke A szám.
12. Definiálja, hogy f függvénynek ∞-ben vett határértéke A szám.
13. Mi a határértéke a p(x) = a ·x3+ b ·x2+ c ·x+d (a, b, c, d ∈ R) polinomnak a (−∞)-ben?
14. Hogyan értelmeztük az "e" számot?
15. Mit jelent az, hogy egy függvény folytonos egy pontban?
16. Mit nevezünk egy függvény szakadási helyének, milyen típusait ismeri?
17. Fogalmazza meg a Bolzano-tételt.
18. Fogalmazza meg a Weierstrass tételeit.
19. Írja le a pontbeli deriválhatóság definícióját.
20. Írja le az érintő definícióját.
21. Milyen tételt ismer egy függvény pontbeli folytonossága és deriválhatósága között?
22. Fogalmazza meg a szorzatfüggvény deriválhatóságára vonatkozó állítást.
23. Fogalmazza meg az hányadosfüggvény deriválhatóságára vonatkozó állítást.
24. Fogalmazza meg az összetett függvény deriválhatóságára vonatkozó állítást.
25. Fogalmazza meg a Rolle-féle középértéktételt.
26. Fogalmazza meg a Cauchy-féle középértéktételt.
27. Fogalmazza meg a Lagrange-féle középértéktételt.
28. Fogalmazza meg a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű szükséges feltételt.
29. Fogalmazza meg a lokális szélsőértékre vonatkozó elsőrendű elégséges feltételt.
30. Fogalmazza meg a lokális szélsőértékre vonatkozó másodrendű elégséges feltételt.
31. Milyen állításokat ismer egy függvény intervallumon vett monotonitása és a függvény

deriváltja között?
32. Mi a konvex függvény definíciója?
33. Jellemezze egy függvény monotonitását az első derivált segítségével.
34. Jellemezze egy függvény konvexitását a második derivált segítségével.
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35. Mi az inflexiós pont definíciója?
36. Hogyan határozzuk meg egy függvénynek (+∞)-ben vett aszimptotáját?
37. Hogyan definiáljuk az sh(x) és ch(x) függyvényeket, vázolja a grafikonjukat.
38. Írja le a 0

0
esetre vonatkozó L’Hospital-szabályt.

39. Definiálja a primitív függvényt.
40. Milyen tételt ismer egy függvény primitív függvényeinek számával kapcsolatban?
41. Definiálja egy függvény határozatlan integrálját.
42. Írja le a határozatlan integrálok parciális integrálására vonatkozó tételt.
43. Definiálja a Riemann-féle közelítő összegeket.
44. Mit jelent az, hogy az f : [a, b] → R korlátos függvény Riemann-integrálható az [a, b]

intervallumon?
45. Adjon példát olyan korlátos függvényre, ami a [0, 1] intervallumon nem Riemann-integrálható.
46. Írja le a határozott integrál tulajdonságait.
47. Definiálja az integrálfüggvény fogalmát.
48. Adjon meg olyan f függvényt, aminek van integrálfüggvénye, de nincs primitív függvénye.
49. Fogalmazza meg a Newton–Leibniz-tételt.
50. Hogyan számítjuk az f és g függvények által határolt síkidom területét határozott integrál

segítségével?
51. Hogyan számítjuk az f : [a, b]→ R függvény grafikonjának ívhosszát?
52. Hogyan számítjuk az f : [a, b] → R függvény grafikonjának x-tengely körüli megforgatá-

sával kapott forgástest térfogatát?
53. Hogyan számítjuk az f : [a, b] → R függvény grafikonjának x-tengely körüli megforgatá-

sával kapott forgástest felszínét?
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