
Egyváltozós analízis 1., 2017. ősz, Gyakorló feladatsor a 2. zh-hoz

Tudnivalók. Minden feladat 1 pontot, de csak teljes indoklással. Részpontszám is kapható, azonban súlyos
hibát tartalmazó megoldásra nulla pontot adunk, még ha a megoldásnak vannak helyes részei is. A dolgozat
értéke osztályzatban kb. 1-gyel kevesebb az elért pontok számánál. Az előadáson vagy gyakorlatokon bizonyí-
tott állítások felhasználhatók bizonyítás nélkül az állítást pontosan idézve (például „Előadáson/Gyakorlaton
bizonyítottuk, hogy. . . ”), kivéve ha a feladat éppen a szerepelt állítás bizonyítása. A feladatok nem nehézségi
sorrendben következnek. A megoldásra 120 perc áll rendelkezésre.

Semmilyen segédeszköz nem használható, számológép sem! Mobiltelefon nem lehet az asztalon, mo-
biltelefont használni tilos! Jó munkát!

1. Számítsuk ki az alábbi határértékeket a tanult összefüggések alkalmazásával!

a) lim
x→−∞

2−x + 3−x + x2

2x − 5x

b) lim
x→∞

(
1− 1

2x

)x+1

2. Határozzuk meg az alábbi számokat!

a) 8−2 log4 3

b) arcsin(cos 3)

3. Igaz-e, hogy a {x} = 1

x
egyenletnek végtelen sok valós gyöke van?

4. Az f : [2, 3]→ R folytonos függvényről tudjuk, hogy minden pozitív egész n-re felveszi az
1

n
értéket. Következik-e ebből, hogy f felveszi a 0 értéket is?

5. Definíció szerint számítsuk ki az f(x) =
1

x2 + 1
függvény deriváltját az a = 1 pontban! Írjuk

fel ebben a pontban a grafikon érintőjének egyenletét!

6. Adjuk meg az alábbi függvények deriváltfüggvényeit a tanult összefüggések használatával!

a) f(x) =
log3(

√
2x+ 1) + arctg1

2x

b) f(x) = x sin(
√
x) +

√
sinx

7. Két csiga hajnali 4 és este 10 között egyenletes sebességgel halad egy-egy egyenesen, melyek
merőlegesen metszik egymást. Az első csiga 2 métert tesz meg óránként, és reggel 5-kor
keresztezi a második útvonalát, a második csiga 1 métert tesz meg óránként, és este 8-kor
keresztezi az első útvonalát. Mikor voltak az útjuk során egymáshoz legközelebb?


