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2. előadás (szeptember 18.)

Az óra elején emlékeztettem arra, hog a múlt órán a folytonosság és algebrai műveletek kapcsolatáról
szóló tételt tárgyaltuk, amelyből hátravan még a hányadosfüggvény esete. Ehhez egy segédállítás szük-
séges, ezt „ jeltartás” lemmának neveztem el: ha g folytonos az a pontban és g(a) > 0 (vagy g(a) < 0),
akkor van olyan környezete a-nak, hogy ott g > 0 (vagy g < 0). Ebből adódik, hogy g(a) 6= 0 ese-
tén 1/g értelmezve van az a egy környezetében, és innen már az átviteli elv segítségével adódik az
1/g és az f/g függvény folytonossága, felhasználva a sorozathatárérték és műveletek (konkrétan a re-
ciprokképzés) kapcsolatára vonatkozó tételt. A folytonosság és algebrai műveletek kapcsolatáról szóló
tétel következménye a polinomok és racionális törtfügvények folytonossága az értelmezési tartományu-
kon. Végül a témakör utolsó tételeként bizonyítás nélkül kimondtam, hogy ha f folytonos a-ban és g
folytonos f(a)-ban, akkor g ◦ f folytonos a-ban.

Mindezek után a bal és jobb oldali folytonosság fogalmait kezdtük tárgyalni. Ehhez bevezettük az
a pont δ > 0 sugarú bal és jobb oldali környezeteit, ezek rendre az (a− δ, a] és [a, a+ δ) intervallumok,
amelyeket rendre az a− δ < x ≤ a és a ≤ x < a+ δ egyenlőtlenségekkel is megadhatunk. Ekkor az f
függvényt jobbról folytonosnak hívjuk az a ∈ R pontban, ha egy jobb oldali környezetében értelmezve
van, továbbá

∀ε > 0 ∃δ > 0 ∀x (a ≤ x < a+ δ =⇒ |f(x)− f(a)| < ε).

Balról folytonos az f függvény az a pontban, ha egy bal oldali környezetében értelmezve van, továbbá

∀ε > 0 ∃δ > 0 ∀x (a− δ < x ≤ a =⇒ |f(x)− f(a)| < ε).

Példaképpen igazoltuk, hogy az [x] függvény jobbról folytonos a 2 pontban, és kimondtam, hogy balról
nem folytonos. A bizonyítást feladtam meggondolni, kicsit később az átviteli elvvel látni fogjuk.

Ezután megjegyeztem, hogy az átviteli elvet a jobb és bal oldai folytonosságra is megfogalmazhat-
juk, mintaképpen a bal oldali folytonosságra vonatkozó esetet írtam fel. Ha f értelmezve van az a pont
egy bal oldali környezetében, akkor f pontosan akkor balról folytonos az a pontban, ha minden olyan
xn → a sorozatra, amelyre minden n esetén xn ≤ a, következik, hogy f(xn) → f(a). Házi feladat
megfogalmazni a bal oldali folytonosságra vonatkozó átviteli elvet. Alkalmazásképpen az átviteli elv
segítségével igazoltuk, hogy az [x] függvény balról nem folytonos a 2 pontban. Megjegyzésben megfo-
galmaztuk, hogy az egészrész-függvény az egész pontok kivételével folytonos, az egész pontokban pedig
jobbról folytonos, de balról nem. Hasonló igaz a törtrész-függvényre is. Ezeket nem igazoltam, viszont
érdemes otthon meggondolni.

A folytonosság témakörének lezárásaként egy kicsit a háromféle folytonosság definíciójának egy-
séges koncepciójáról beszéltem. Mindhárom esetben arról van szó, hogy értelmeztünk egy speciális
környezetfogalmat (környezet, bal és jobb oldali környezet), és arra konkretizáltunk egy általános foly-
tonosság fogalmat. Nevezetesen az f(a) pontnak tetszőleges környezetéhez megadható az a pontnak
olyan környezete, hogy bármely x-re ebből a környezetből f(x) az f(a) megadott környezetébe esik. A
függvényhatárértéknél is lesz egy hasonló általános koncepció, amelynek 15-féle speciális esetét lehet
megfogalmazni a konkrét környezetfogalmak segítségével. Ha értjük az általános koncepciót, és tisztá-
ban vagyunk a környezetfogalmakkal, akkor némi rutin megszerzése után könnyedén fel tudjuk majd
írni bármelyik függvényhatárérték definíciót. A rutinhoz viszont sok-sok önálló gyakorlás szükséges.

Rátértünk ezután a függvényhatárérték témakörére. Motivációként először az a = 2 pontban f(a) =
1 értékre megváltoztatott konstans 0 függvényt tekintettük: ha nem fesszük figyelembe a 2 pontot, akkor
„az ehhez közeli x-ekre f(x) közel van a 0-hoz”. Másik példaként az x2 függvény grafikonjának az a = 2
abszcisszájú pontján áthaladó húrok meredekségét írtuk fel: (x2 − 22)(x − 2). Észrevettük, hogy bár
a = 2-ben a meredekségfüggvény nincs értelmezve, azonban „a 2-höz közeli x-ekre a függvényérték
közel van a 4-hez”. Mindezek jól motiválják egy új fogalom szükségességét.

Először az adott pontbeli véges határértékkel foglalkoztunk. A pontozott környezet fogalmát ve-
zettük be, ez az (a − δ, a + δ) \ {a} halmaz, amelyek az 0 < |x − a| < δ egyenlőtlenségláncolattal



is leírhatunk. Ha az f függvény értelmezve van az a pont egy pontozott környezetében, akkor az f
függvény határértéke az a pontban a b ∈ R szám, ha

∀ε > 0 ∃δ > 0 ∀x (0 < |x− a| < δ =⇒ |f(x)− b| < ε).

A folytonossághoz képest a fő különbség, hogy az a pontbeli függvényérték lényegtelen, sőt az is, hogy
egyáltalán értelmezve van-e ott a függvény. Bevezettem a limx→a f(x) = b és f(x) → b (x → a)
jelöléseket. Példaként azt igazoltuk, hogy ha f(x) = 0 (x 6= 2) és f(2) = 1, akkor limx→2 f(x) = 0.

Házi feladatnak adtam fel, hogy van-e az 1/x függvénynek határértéke a 0 pontban?
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