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I. matematika BS
1. A

tg x

és a

ctg x

Analízis alapszint vizsgatematika

függvény, trigonometrikus függvények inverzei

2. Dieren iálhatóság és derivált fogalma, függvénygrakon érint®je, deriváltfüggvény;

log x

xk , sin x, cos x,

deriváltja

3. Deriválás alaptulajdonságai: dieren iálhatóság és folytonosság, közelítés lineáris függvénnyel,

g, f g

és

f /g

deriváltja, többtagú összeg és szorzat deriváltja;

4. Összetett függvény és inverz függvény deriváltja,

loga x, tg x, ctg x,

cf, f +

1
deriváltja
xk

arcsin x, arccos x, arctg x, ex , ax , xb

deriváltja

5. Függvények lokális tulajdonságainak dení iói és kap solatuk az els® deriválttal; abszolút széls®érték
keresése zárt intervallumon
6. Monotonitás és az els® derivált kap solata, alkalmazás abszolút széls®érték keresésére
7. Kétszer és többször dieren iálható függvények, a második derivált és a lokális széls®értékhelyek
kap solata
8. Konvexitás, inexiós pont és a deriváltak; teljes függvényvizsgálat
9. Középértéktételek (Rolle, Lagrange) és közvetlen alkalmazásaik (pl. integrálszámítás alaptétele)
10. Függvény közelítése lokálisan polinomokkal, Taylor polinom
11. L'Hospital szabály; Példák
12. Primitív függvény és határozott integrál, alapintegrálok
13. Integrálási szabályok
14. Ra ionális törtfüggvény integrálása, ra ionalizáló helyettesítések
15. Határozott integrál deniálása, alsó és fels® integrál, integrálhatóság, példa nem integrálható korlátos
függvényre
16. Szép függvények integrálhatósága, alsó és fels® integrál meghatározása felosztássorozatokkal, közelít®összeg, közelít®összegek határértéke
17. A határozott integrál alaptulajdonságai (m¶veletek,

[a, b]

változtatása, egyenl®tlenség).

Newton-

Leibniz szabály
18. Az integrálszámítás alkalmazásai (normáltartomány területe, forgástest térfogata, mozgó pont által
megtett út, görbe ívhossza, függvénygrakon hossza)
19. Improprius integrálok
20. Végtelen sorok konvergen iájának és összegének dení iója, végtelen tizedestörtek, végtelen mértani
sor összege
21. Sorok konvergen iája:

triviális szükséges kritérium, Cau hy kritérium, abszolút konvergens sorok,

sorok összege és konstansszorosa, véges sok tag beszúrása, törlése vagy megváltoztatása, sorok átrendezése, zárójelezése
22. További konvergen iakritériumok: korlátosság, majorálás és minorálás, gyök-, hányados-, integrál- és
Leibniz kritérium,

P∞

1
n=1 nα és egyéb példák

