
8. Valós analízis gyakorlat, 2020. október 6.

8.1. Igazoljuk, hogy minden valós számnál van nagyobb kett®hatvány.

8.2. Bizonyítsuk be az [1, 2] intervallum felezgetésével, hogy van olyan c ∈ [1, 2], amire c2 = 2.

8.3. Korlátosak-e alulról, illetve felülr®l a következ® halmazok? Mi a fels®, illetve alsó korlátaik
halmaza? Mi a maximumuk, a minmimumuk, a szuprémumuk és az in�mumuk? Melyik halmaz
konvex?
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8.4. Milyen H ⊂ R halmazokra igaz, hogy
(a) infH < supH; (b) infH = supH; (c) infH > supH?

8.5. Mutassuk meg, hogy ha A,B ⊂ R nemüres halmazok, akkor sup(A+B) = supA+ supB.
Miért kellett feltenni, hogy a halazok nemüresek?

8.6. Az 1-dimenziós Helly-tétel szerint ha Iα (α ∈ A) korlátos, zárt intervallumok egy nemüres
rendszere úgy, hogy közülük bármelyik kett®nek van közös pontja, akkor az összes Iα-nak is van
közös pontja.

Bizonyítsuk be az 1-dimenziós Helly-tételt a legkisebb fels® korlát tételéb®l. (Vizsgáljuk az alsó
végpontok halmazát.)

Házi feladatok

8.7. (a) Igaz marad-e az 1-dimenziós Helly-tétel, ha nem kötjük ki, hogy az intervallumok zártak?
(b) Igaz marad-e az 1-dimenziós Helly-tétel, ha nem kötjük ki, hogy az intervallumok korlátosak?
(c) Igaz-e az 1-dimenziós Helly-tétel a racionális számok testében?
(d) A Cantor-axióma segítségével igazoljuk az 1-dimenziós Helly-tételt. (Segítség: nevezzünk egy

x valós számot egérnek, ha ∃α ∈ A Iα ⊂ (x,∞), illetve elefántnak, ha ∃α ∈ A Iα ⊂ (−∞, x).
Keressünk olyan számot, ami sem nem egér, sem nem elefánt, vagyis oroszlán.

8.8. Ismert, hogy ha n elég nagy pozitív egész, akkor n3 és (n + 1)3 között mindig van prímszám.
Bizonyítsuk be, hogy létezik olyan a pozitív valós szám, amire tetsz®leges n pozitív egész esetén

[
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prím.

(KöMaL F. 2405.)

Szorgalmi (írásban beadható, Pedál Medál Pirospontra beváltható) feladat
A Teamsben feltölthet® okt. 25. éjfélig

PM8.1. (1) 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.
(2) Mutassunk a racionális törtfüggvények rendezett testében korlátos, zárt intervallumoknak egy

olyan halmazát, amelyek közül bármely kett® metszi egymást, de az összes intervallum metszete üres.


