
Egyváltozós analízis 2, 2016. tavasz, 2. zh

Tudnivalók. Az első feladat 2 pontot ér, a többi 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 bizo-
nyított 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, mobiltelefont használni tilos! Jó munkát!

1. Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat! Adjuk meg, hogy me-
lyik integrálási szabályt milyen szereposztással alkalmazzuk.

a)
∫ (

(3− 2x)12 + (e2)−x
)
dx b)

∫ (
x

x+ 1
+

x+ 1

x

)
dx

c)
∫

log 2x

x
dx d)

∫
ex sinx dx

2. Legyen f : [0, 1] → R, amelyre f(x) = 0, ha x 6= 1 és f(1) = 1. Adjuk
meg f alsó és felső összegeinek halmazát. Integrálható-e f?

3. Pali hosszas számolás után azt kapta, hogy
∫ 2017

2016

sinx

1 + log x
dx =

2015

2014
.

Megkérte Lalit, aki korábban sosem látta még a feladatot, hogy ellen-
őrizze a megoldást. Lali a számolásra rá sem nézve rögtön látta, hogy
a végeredmény biztosan hibás. Hogyan következtetett erre Lali?

4. Számítsuk ki az alábbi határértéket!

lim
n→∞

14 + 24 + . . .+ n4

n5
=?

5. Adott a síkon három, függőleges állású parabola: y = 3x2, y = x2,
továbbá a harmadikról tudjuk, hogy átmegy az origón, a (4, 0) és az
(1, 3) pontokon. Igazoljuk, hogy a három görbe által határolt korlátos
síkidom területe 2.

6. Van-e olyan b > 0 szám, hogy az f : [0, b] → R, f(x) = 4x2 függvény
grafikonjának az x és az y tengely körüli megforgatásával nyert két for-
gástest térfogata megegyezik?
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