
Analízis verseny tanárszakos hallgatónak

A B2 jelzésű feladatokat azok adhatják be, akik még nem vették fel az Egyváltozós analízis 2 tárgyat,
az E2 jelzésű feladatokat pedig azok, akik már felvették az Egyváltozós analízis 2-t.
Megoldást akkor is érdemes beadni, ha valaki nem tudja megoldani az összes feladatot, esetleg csak
részfeladatokat tud megoldani.

A verseny egyéni, mindenkitõl önálló munkát várunk.

1. B2, E2 Egy bűvész kalapjában végtelen sok nyúl van. Tudjuk, hogy ha a bűvész akármennyi, de
véges sok nyulat húz ki a kalapból, akkor a kihúzott nyulak össztömege biztosan kisebb, mint 1kg.
Bizonyítsuk be, hogy van a kalapban akármilyen kis tömegű nyúl!

Pontversenyen kívüli feladat:
Bizonyítsuk be, hogy a kalapban megszámlálhatóan végtelen sok nyúl van! (Egy végtelen halmaz
megszámlálható, ha van bijekció a halmaz elemei és a természetes számok között.)

2. B2 Mennyi az f : [0,∞)→ R, f(x) = x3 − 3x függvény legkisebb értéke? És mennyi a
g : [0,∞)→ R, g(x) = 4x3− 3x függvény legkisebb értéke? (Csak a Bevezető analízis 2 órán eddig
tanult összefüggéseket használjuk!)

3. B2 Legyen an = {n
√
2} (n = 1,2, . . . ). Igaz-e, hogy az (an) sorozat tagjai páronként különbözőek?

Van-e olyan n és m, hogy |an − am| < 0,001? Van-e olyan n, amelyre an < 0,001? És olyan n,
amelyre 0,567 < an < 0,568?

4. B2 Adjunk meg olyan f : R→ R függvényt, amelyre minden x ∈ R esetén
f(x + 1) + f(x − 1) =

√
2f(x)? Igaz-e, hogy egy ilyen tulajdonságú függvény szükségképpen

periodikus?

5. E2 Adjunk meg olyan f : R → R függvényt, amelyik differenciálható a 0-ban, és teljesül, hogy
minden x, y valós szám esetén f(x + y) = f(x) + f(y), továbbá f(1) = 1. Hány megoldása van a
feladatnak?

6. E2 Bizonyítsuk be, hogy az f : R→ R, f(x) = sin x+ sin
√
2x függvény nem periodikus!

7. E2 Tegyük fel, hogy az f függvény differenciálható az a pontban. Bizonyítsuk be, hogy az

an = n ·
(
f(a+

1

n
)− f(a− 1

n
)

)
sorozat konvergens!

Jó munkát!
Beadási határidő: március 24., 24:00.
A megoldások beadhatók az előadóknak, a gyakorlatvezetőknek vagy Besenyei Ádámnak vagy
Gémes Margitnak. A megoldások beadhatók A4-es lapokon kézzel írva úgy, hogy minden fel-
adat megoldása külön lapon van, vagy elküldhetők email-en pdf formátumban. A B2-es megol-
dásokat Besenyei Ádámnak, az E2-es megoldásokat Gémes Margitnak küldjék.
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