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Az óra első, rövidebb részében a folytonosság és inverz témakört tárgyaltuk. Két tételt fogalmaztam
meg. Az első azt mondta ki, hogy ha f : I → R folytonos függvény (ahol I intervallum) pontosan akkor
injektív, ha szigorúan monoton. A bizonyítást kihagytam, mert sok esetet kellene megvizsgálni (melyek
ezek?). A másik tétel arról szólt, hogy ha f : I → R folytonos és szigorúan monoton, valamint R(f) = J ,
akkor egyrészt J intervallum, másrészt f : I → J bijekció, így van f−1 : J → I inverze, amely ráadásul
folytonos és ugyanolyan értelemben szigorúan monoton, mint f . A tétel állításai közül sok minden
könnyen adódik, ugyanis korábban láttuk, hogy J intervallum, a bijektivitás világos, a monotonitást
pedig házinak adtam meggondolni. Egyedül a folytonosság nem nyilvánvaló, ezt viszont nem igazoltuk.

Mindezek után az elemi függvények témakörére tértünk át: exponenciális, logaritmus, hatvány- és
trigonometrikus függvények.

Először az a alapú exponenciális függvényekkel foglalkoztunk. Rögtön emlékeztettem a múlt félévi
definícióra ezzel kapcsolatban. Ezután pedig tételben foglaltam össze az ax függvény tulajdonságait
(két esetre bontva): szigorú monotonitás, folytonosság, limeszek, konvexitás, értékkészlet, grafikon,
hatványazonosságok. Bizonyítva a következők voltak: ax szigorú monoton növekedése a > 1 esetén,
majd ebből kihoztuk a folytonosságot; a limeszek korábban szerepeltek már, ebből rögtön adódott az
értékkészlet, végül pedig beláttuk az ax+y = ax · ay azonosságot (a konvexitás majd a deriválásnál jön
ki egyszerűen).

Ezután következtek a logaritmusfüggvények. Az a alapú (a > 0 és a 6= 1) logaritmusfüggvényt
az ax : R → (0,∞) bijekció inverzeként értelmeztem, majd tételben foglaltam össze a tulajdonságait:
szigorú monotonitás, folytonosság, limeszek, konvexitás, értékkészlet, grafikon, logaritmusazonosságok.
A bizonyításokra nem tértem ki, egy részük az inverzre vonatkozó, óra eleji tételből adódnak. Mindössze
a loga(xy) = loga x+ loga y azonosságot igazoltam, valamint levezettem a másik alapra való áttérést,
amiből az is látszott, hogy bármely két logaritmusfüggvény csupán konstans szorzóban tér el egymástól.
Végül megemlítettem az lg = log10 és ln = loge jelöléseket, bár én mindig a log mellett teszem le a
voksomat, ha e alapról van szó.

Következtek a b kitevőjű hatványfüggvények. Tételben mondtam ki az xb függvény tulajdonságait,
ugyanazokra tértem ki, mint a korábbiakban. Itt semmit sem igazoltam, csak megjegyeztem, hogy
a tulajdonságok egy része az xb = eb log x átírásból és az exponenciális, valamint logaritmusfüggvény
tulajdonságaiból adódik.

Végül a trigonometrikus függvényekre tértünk át. Megbeszéltük az ívmérték fogalmát, ehhez az
ívhosszt is értelmeztem (de ez utóbbi majd a többváltozós analízisben újra előkerül részletesebben).
Megbeszéltük a sinx és cosx definícióját az egységkörben, felírtam jó pár fontos összefüggést (perió-
dus, addíciós képletek), és a grafikonon berajzoltuk a monotonitási és konvexitási szakaszokat (mindent
bizonyítás nélkül). Az óra utolsó perceiben a tangens és kontangens függvényeket vezettem be, majd
felrajzoltuk a grafikont a monotonitási és konvexitási szakaszokat bejelölve, valamint a megfelelő lime-
szeket is felírtuk.

A jövő óra elején még szó esik a trigonometrikus függvények inverzeiről, aztán áttérünk a differen-
ciálszámításra.


