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Tudnivalók:

(1) A munkaidő 60 perc.
(2) A megoldáshoz segédeszköz nem használható.
(3) A I. feladatban az előadáson elhangzott formában kérjük a

tételeket és a defińıciókat kimondani.
(4) A II. feladatban nem kell indokolni!
(5) Csak a kiadott dolgozat lapjain lehet dolgozni.



I. A minimumkövetelményből.(12×3 p.)
1. Mit jelent az, hogy x0 ∈ Rd az A ⊂ Rd halmaz izolált pontja?

2. Mit értünk azon, hogy az A ⊂ Rd halmaz összefüggő?

3. Mit jelent az, hogy az f : A→ C függvény egyenletesen folytonos?

4. Definiáljuk egy többváltozós függvény második differenciálját.

5. Adjunk elégséges feltételt arra, hogy x0 ∈ Rd-ben az f függvénynek lokális
maximuma legyen.

6. Definiáljuk egy A ⊂ Rd halmaz Jordan-mértékét.

7. Adjunk elégséges feltételt egy vektormező skalárpotenciáljának létezésére.

8. Milyen képlettel számolható egy differenciálható paraméterezéssel megadott
felület felsźıne?

9. Definiáljuk egy vektormező fluxusát egy iránýıtott felületen keresztül.

10. Adjunk elégséges feltételt arra, hogy egy függvénysor összegfüggvénye
tagonként differenciálható legyen.

11. Írjuk fel cosx Taylor-sorát.



12. Adjunk elégséges feltételt arra, hogy az f függvény Fourier-sora egy x0
pontban előálĺıtsa a függvényt.



(15×3 p.) II. Igaz vagy Hamis? Az álĺıtás előtti I vagy H betűt karikázza be, annak
megfelelően, hogy az álĺıtás igaz vagy hamis.

1. I H Ha xn → a, akkor |xn| → |a|.
2. I H Van olyan A ⊂ Rd, A 6= ∅ halmaz, melynek nincs határpontja.

3. I H Két diszjunkt gömb úniója nem lehet összefüggő halmaz. (A
gömb nýılt és zárt is lehet.)

4. I H Egy halmaz határpontja egyúttal torlódási pont is.

5. I H Ha az f(x, y) függvénynek az origóban minden egyenes
mentén 0 a határértéke, akkor lim

x→0, y→0
f(x, y) = 0.

6. I H Ha f folytonos a-ban, akkor lim
x→a

f(x) = f(a).

7. I H Ha f”xy(a, b) és f”yx(a, b) léteznek, akkor egyenlők.

8. I H Ha f”xy(a, b)f”xy(a, b) < 0, akkor f -nek nem lehet (a, b)-ben
lokális minimuma.

9. I H Ha f(x, y)-nak a g(x, y) = 0 feltétel mellett lokális
szélsőértéke van (x0, y0)-ban, akkor f ′(x0, y0) és g′(x0, y0)
párhuzamosak.

10. I H Az {(x, y)|x, y ∈ [0, 1] ∩Q} ⊂ R2 halmaz Jordan-mérhető.

11. I H Bármely (0, 1) × (0, 1)-en folytonos függvény integrálható
(0, 1)× (0, 1)-en.

12. I H Ha egy V ⊂ R3 tartományban minden zárt görbe mentén a v
vektormező integrálja 0, akkor v rotációmentes.

13. I H Bármely hatványsor összegfüggvénye a teljes konvergenciatar-
tományon folytonos.

14. I H Ha f : (−1, 1) → R akárhányszor differenciálható, akkor a 0
körüli Taylor-sora előálĺıtja a függvényt (−1, 1)-en.

15. I H Ha f folytonos és 2π-periodikus, akkor Fourier-sora min-
denütt előálĺıtja f -et.



(19 p.)III. Bizonýıtás. Definiálja egy függvény Fourier-sorfejtését és bizonýıtsa be,
hogy páros függvény sinusos Fourier együtthatói nullák.


