
Analízis verseny másodéves tanárszakosoknak
2016. tavaszi félév, 2. forduló

Tudnivalók. Minden fordulóban az 1. feladat logikai jellegű (semmilyen előismeret nem szük-
séges hozzá), a többi pedig az anyaghoz kapcsolódik. Megoldást be lehet adni papíron vagy
elektronikusan. Akinek legalább egy helyes megoldása van, csokit kap. A beadási határidő után
a megoldásokat megbeszéljük.

Beadási határidő: 2016. április 2. 24:00

1. Képzeljük el, hogy az ábrán látható hurkok tökéletesen rugalmas gumiszerű anyagból
készültek, amelyet korlátlanul nyújthatunk, összenyomhatunk, de szét nem szakíthat-
juk, nem ragaszthatjuk össze különböző részeit és lyukakat sem hozhatunk benne létre.
Átformázható-e ilyen módon a bal oldali hurok a jobb oldali hurokká?

FUNNY PROBLEMS IN INTUITIVE TOPOLOGY

R. TAVAKOLI

Abstract. The goal of this article is to introduce some beautiful known rid-
dles in intuitive topology; hoping to make at least some fun for the reader.

1. Funny problems in intuitive topology

The materials of this section are adapted from reference: [1].
Problem 1. ([1]) Show that the elastic body represented in figure 1 (a) can be

deformed so as to become the one shown in 1 (b). In other words, were the human
body elastic enough, after making linked rings with your index fingers and thumbs,
you could move your hands apart without separating the joined fingertips.

Figure 1. Plot related to statement of problem 1 [1].

Problem 2. ([1]) A pretzel has two holes that ”hold” a doughnut (see figure 2
(a)). Show that the pretzel can be deformed in such a way that one of its ”handles”
will unlink itself from the doughnut (figure 2 (b)).

Problem 3. ([1]) A circle is drawn on a pretzel with two holes (3 (a)). Show
that it is possible to deform the pretzel so that the circle will be in the position
represented in 3 (b).

Problem 4. ([1]) Show that a punctured tube from a bicycle tire can be turned
inside out. More precisely, this would be possible if the rubber from which the tube
is made were elastic enough. In real life it is impossible to turn a punctured tube
inside out.

Problem 5. ([1]) Show that the fancy pretzel represented in 4 (a) can be deformed
into the ordinary pretzel with two holes (4 (b)).
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2. Mekkora az 1/x függvény grafikonjának egy tetszőleges érintője és a koordinátatengelyek
által közbezárt háromszög területe?

3. Adjuk meg zárt alakban az alábbi összeget!

1 · 20160 + 2 · 20161 + 3 · 20162 + · · ·+ 2016 · 20162015.

4. Tegyük fel, hogy f, g : [a, b]→ R folytonos függvények, amelyek differenciálhatók az (a, b)
intervallumon és f(a) = f(b) = 0. Bizonyítsuk be, hogy ekkor van olyan ξ ∈ (a, b),
amelyre g′(ξ)f(ξ) + f ′(ξ) = 0.


