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Az óra elején átismételtem a differenciálhatóság fogalmát. Felírtam néhány függvényt példaként,
amelyeknek a (0 pontbeli) differenciálhatósága (vagy éppen nem differenciálhatósága) a gyakorlatokon
szerepel(t): sgnx, |x|, 3

√
x, x2.

Ezek után bevezettem az érintő fogalmát: ha f differenciálható a-ban, akkor a grafikonjának az
(a, f(a)) pontbeli érintője az y = f(a) + f ′(a)(x− a) egyenletű egyenes.

Végül a differenciálhatóság egy ekvivalens megfogalmazását vezettük le: beláttuk, hogy f pontosan
akkor differenciálható a-ban, ha egy környezetében értelmezve van, és van olyan m valós szám (ez lesz
a derivált), hogy

lim
x→a

f(x)− f(a)−m(x− a)

x− a
= 0.

Ennek a jelentése az, hogy az r(x, a) = f(x)− f(a)− f ′(a)(x− a) maradéktag „nagyon pici” abban az
értelemben, hogy még a 0-hoz tartó (x− a) kifejezéssel leosztva is 0-hoz tart. Ezt rajzon is próbáltam
érzékeltetni, és jeleztem, hogy majd a többváltozós analízisben lesz szerepe ennek az átfogalmazásnak.

Rátértünk a differenciálási szabályokra. Kimondtam, hogy ha f, g differenciálhatók a-ban, akkor
cf (ahol c ∈ R), f + g, fg is differenciálható a-ban, továbbá g(a) 6= 0 esetén f/g is differenciálható
a-ban. Sőt érvényesek az alábbi szabályok:

(f + g)′ = f ′ + g′, (cf)′ = cf ′, (fg)′ = f ′g + fg′,

(
f

g

)′
=

f ′g − fg′

g2
.

Ezekből beláttuk az összeg, szorzat és reciprok differenciálhatóságát. Házi feladat lett a konstansszoros
és a hányados deriváltja (ez utóbbi a reciprok és a szorzat deriválási szabályából – Leibniz-szabály –
könnyen adódik már).

Az algebrai műveletek után a kompozíció jött. Igazoltuk, hogy ha f differenciálható a-ban és g
differenciálható f(a)-ban, akkor g◦f differenciálható a-ban és (g◦f)′(a) = g′(f(a))·f ′(a) (láncszabály).
Először egy igen kézenfekvő, de sajnos csak „majdnem jó” bizonyítást mutattam. Akkor nem jó a
bizonyítás, hogy ha f(x) = f(a) az a bármely pontozott környezetében. Ezt egy kis megfontolással
kijavítottuk.

Végül az inverz deriválása következett. Itt a tétel némileg bonyolultabb: ha f : I → R (ahol I
intervallum) szigorúan monoton és folytonos, továbbá f differenciálható a-ban és f ′(a) 6= 0, akkor
f−1 differenciálható f(a)-ban és

(
f−1

)′
(f(a)) = 1/f ′(a). A bizonyítás helyett szemléltettem, hogy

miről is van szó. Az inverz grafikonját az y = x egyenesre való tükrözéssel nyerjük az eredeti függvény
grafikonjából, és ekkor az érintő meredeksége reciprokra változik.

Az óra végén tételként kimondtam az összes eddig tanult elemi függvény deriváltját, de bizonyításra
már nem jutott idő. Annyit jeleztem, hogy elég a log x és a sinx deriváltját ismerni, és abból minden
más levezethető a deriválási szabályok alkalmazásával.


