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1. Tudjuk, hogy lim
x→∞

{x} nem létezik. Mutassunk példát olyan xn sorozatra, amire x → ∞ és az

{xn} sorozatnak nincs határértéke.

2. Legyen

f(x) =

{

x ha x ∈ Q;

−x ha x 6∈ Q.

(a) Hol folytonos ez a függvény?
(b) Ellenőrizzük az átviteli elvet a 0-ban és az 1-ben.

3. Fogalmazzuk meg a következő, sorozatoknál tanult tételeknek a függvények határértékére és
folytonosságára vonatkozó megfelelőit, és igazoljuk az áttviteli elvekkel: határátmenet, rendőr-elv,
Cauchy-kritérium, korlátos és 0-hoz tartó sorozat szorzatának 0-hoz tartása.

4. Ellenőrizzük a Cauchy-kritériumot az lim
x→∞

{x} határértékre.

5. Bizonýıtsuk be, hogy ha f Lipschitz tulajdonságú az (0, 1) intervallumban, akkor lim
+0

f létezik és

véges.

6. Igazoljuk, hogy minden páratlan fokú, valós együtthatós polinomnak van valós gyöke.

7. Igazoljuk, hogy ha f : [a, b] → [a, b] folytonos, akkor létezik olyan c ∈ [a, b], amire f(c) = c. Igaz-e
ez az álĺıtás (a, b) → (a, b) függvényekre?

8. Mutassunk példát arra, hogy a Bolzano-Darboux és a Weierstrass-tétel nem igaz a racionális
törtfüggvények rendezett testében.

9. Mi lehetne az alsó és felső határértékre vonatkozó átviteli elv?

Házi feladatok

10. Igazoljuk az átviteli elvvel is, hogy ha f monoton növekvő az (a, b) intervallumon, akkor lim
a+0

f =

inf
(a,b)

f és lim
b−0

f = sup
(a,b)

f .

11. Bizonýıtsd be, hogy ha f : (0, 1) → (0,∞), és minden x, y-ra f(x) < (1 + y)f(y), akkor f -nek
véges jobboldali határértéke van a 0-ban.

12. Igazoljuk, hogy ha f : [a, b] → R folytonos és x1, x2, . . . , xn ∈ [a, b], akkor létezik olyan c ∈ [a, b],

amire f(c) =
f(x1) + . . .+ f(xn)

n
.

13. Létezik-e olyan folytonos [0, 1] → R fügvény, ami minden valós számot véges és páros sokszor
vesz fel?

14. Vezessük le a Bolzano-Darboux tételt abból, hogy minden intervallum összefüggő.

15. Igazoljuk, hogy ha egy rendezett testben teljesül a Weierstrass tétel, akkor a test izomorf R-rel.

Szorgalmi (́ırásban beadható, Pedál Medál pirospontra beváltható) feladat

PM8. Bizonýıtsuk be, hogy bármely R → R függvény elsőfajú szakadási helyeinek halmaza
megszámlálható.
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