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MATEMATIKA A IA vizsga anyaga: Ami az el�ad son �s a gyakorlaton elhangzott, de bele�rtve az ott nemr�szletezett (p�ld ul �nyilv nval¢", �hasonl¢an bel that¢", stb.) r�szeket is.A vizsga �rt�kel�se: A k�l�n r�szletezett szab lyok szerint.Seg�deszk�z�k: Csak pap¡r �s toll haszn lhat¢, semmilyen m s eszk�z (p�ld ul semmilyenelektronikus eszk�z) nem. Aki meg nem engedett eszk�zt pr¢b l haszn lni, besz�lgetni pr¢b l,stb., az ellen a legszigor£bb elj r st fogom kezdem�nyezni.Jav¡t s: Csak n�vvel �s k¢ddal ell tott dolgozatokat fogadunk el. A dolgozatokat m�gaznap kijav¡tjuk, kiosztjuk, a vizsg z¢k �s a jav¡t sban r�sztvev�k sz m t¢l f�gg� id�pont-ban. A kioszt skor az esetleges jav¡t si hib k �szrev�telezhet�k (k�s�bb m r nem), ezut n adolgozatokat visszak�rj�k, �s a sz¢beli vizsga megkezd�dik. Az ¡r sbeli kioszt s nak hely�t �sid�pontj t, valamint a sz¢beli hely�t az ¡r sbelin k�z�lj�k.

J rai Antal

1



2

Vizsgatételek

1. Halmazelm�leti alapfogalmak. Rel i¢k. Rendez�s.
2. F�ggv�nyek, monotonit s. Csal dok. M�veletek.
3. Test, rendezett test, val¢s sz mok. Term�szetes sz mok, rekurzi¢.
4. Szorzatok �s �sszegek,  ltal nos disztributivit s, binomi lis t�tel. Eg�sz sz mok, raion lissz mok, arkhim�d�szi tulajdons g. Eg�sz r�sz, marad�k, gy�kvon s. B�v¡tett val¢s sz mok.
5. Halmazok ekvivaleni ja. V�ges halmazok tulajdons gai. Megsz ml lhat¢ halmazok �stulajdons gaik. Cantor t�tele.
6. Komplex sz mok, abszol£t �rt�k, argumentum, trigonometrikus alak. Gy�kvon s komplexsz mb¢l. B�v¡tett komplex sz mok.
7. Kvaterni¢k �s h romdimenzi¢s vektorok. Skal ris szorzat, vektori szorzat �s geometriaijelent�s�k. Egyenesek �s s¡kok. Sz�gek �s t vols gok sz m¡t sa.
8. Polinomok �s raion lis t�rtf�ggv�nyek. Marad�kos oszt s, gy�kt�nyez� lev laszt sa. Azalgebra alapt�tele, gy�kt�nyez�s el� ll¡t s.
9. Ny¡lt �s z rt halmazok. A folytonoss g �s alaptulajdons gai.

10. Weierstrass t�tele. Bolzano t�tele �s k�vetkezm�nyei. Monoton f�ggv�nyek inverze. Ahat r�rt�k �s alaptulajdons gai, szakad sok.
11. B�v¡tett val¢s �s komplex sz mok. Hat r�rt�k �s folytonoss g a b�v¡tett sz mk�r�kben.Hat r�rt�k �s egyenl�tlens�gek. Monoton f�ggv�nyek szakad sai.
12. Sorozatok hat r�rt�ke, fels� �s als¢ hat r�rt�k. Cauhy-sorozatok. Sorok �sszege. N�h nynevezetes sorozat �s sor.
13. Hatv nysorok �sszege, analitikus f�ggv�nyek. Az exponeni lis, a trigonometrikus �s ahiperbolikus f�ggv�nyek �s tulajdons gaik. Hatv nyoz s �s logaritmus.
14. Deriv lt, magasabb deriv ltak. A di�ereni lsz m¡t s szab lyai.
15. K�z�pt�rt�k-t�telek. f�ggv�nyvizsg lat, sz�ls��rt�ksz m¡t s, Taylor-formula. L'Hospital-szab ly.
16. Primit¡v f�ggv�ny, integr l si szab lyok. Alapintegr lok. N�h ny integr l si p�lda.
17. Elemien integr lhat¢ f�ggv�nyek. Pari lis t�rtekre bont s, raion lis t�rtf�ggv�nyek in-tegr l sa. Raion lis t�rtf�ggv�ny integr l s ra visszavezethet� integr lok.
18. Hat rozott integr lt �s tulajdons gai. Nullahalmazok, Lebesgue-felt�tel �s k�vetkezm�nyei.
19. Az integr l mint a fels� hat r f�ggv�nye. Newton{Leibniz-formula. Helyettes¡t�ses �s par-i lis integr l s hat rozott integr lokra. Integr l �s hat r�rt�k. Impropriusz integr l.
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20. S¡kg�rbe hossza, g�rb�lete, simul¢k�r. Pol rkoordin t kkal adott szektor ter�lete. Forg s-test t�rfogata �s felsz¡ne.
21. T�meg, t�megk�z�ppont, tehetetlens�gi nyomat�k. K�zel¡t� sz m¡t sok. Els�rend� szepa-r bilis �s line ris di�ereni legyenletek megold sa.


