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terem).

1. Korlátosak-e alulról, illetve felülről a következő halmazok? Mi a felső, illetve alsó korlátaik
halmaza? Mi a maximumuk, a minmimumuk, a szuprémumuk és az infimumuk? Melyik halmaz
konvex?
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2. Milyen H ⊂ R halmazokra igaz, hogy
(a) infH < supH ; (b) infH = supH ; (c) infH > supH?

3. Igaz-e a Dedkind-féle ”teljességi axióma” (ld. előző órai 12. feladat) a racionális tört
függvények rendezett testében?

4. Legyen (R,<) egy nemüres rendezett halmaz (egy R halmaz, és rajta egy trichotóm és
tranzit́ıv kétváltozós < reláció). Ebben a halmazban a szokásos módon definiáljuk az (a, b),
[a,∞), ∅ stb. intervallumokat. Egy K ⊂ R halmazt nevezzünk konvexnek, ha minden a, b ∈ K,
a < b esetén [a, b] ⊂ K.

(a) Mutassuk meg, hogy minden intervallum konvex.
(b) Mutassuk meg, hogy a (Z, <) halmazban minden konvex halmaz intervallum.
(c) Igazoljuk, hogy R-ben minden konvex halmaz intervallum.

5. Bizonýıtsuk be az 1-dimenziós Helly-tételt a legkisebb felső korlát tételéből. (Vizsgáljuk az
alsó végpontok halmazát.)

6. Igazoljuk, hogy ha egy rendezett testben teljesül a legkisebb felső korlát tétele, akkor
(a) a testben teljesül az arkhimédészi axióma.
(b) a testben teljesül a Cantor-axióma.
(c) a test izomorf a valós számok testével.

Házi feladatok

7. Legyen A ∩ B 6= ∅. Mit tudunk mondani supA, supB számok és sup(A ∪ B), sup(A ∩ B),
illetve sup(A \B) kapcsolatáról?

8. A Cantor és az Arkhimédészi axiómából bizonýıtsuk be, hogy tetszőleges a > 0 valós számhoz
és k pozit́ıv egészhez pontosan egy olyan b > 0 valós szám létezik, amire a = bk.

9. Igazoljuk, hogy ha egy rendezett testben igaz az 1-dimenziós Helly-tétel, akkor
(a) a testben igaz az Arkhimédészi axióma;
(b) a testben igaz a Cantor-axióma;
(c) a test izomorf a valós számok testével.

10. Igazoljuk, hogy ha egy rendezett testben minden konvex halmaz intervallum, akkor a test
izomorf R-rel.
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