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MATEMATIKA A IIA 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 lefoly sa: 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, �s a feladatsort is vissza-k�rj�k. A dolgozatokat m�g aznap kijav¡tjuk, kiosztjuk, a vizsg z¢k �s a jav¡t sban r�sztvev�ksz m t¢l f�gg� id�pontban. A kioszt skor az esetleges jav¡t si hib k �szrev�telezhet�k (k�s�bbm r nem), ezut n a dolgozatokat visszak�rj�k, �s a sz¢beli vizsga megkezd�dik. Az ¡r sbelikioszt s nak hely�t �s id�pontj t, valamint a sz¢beli hely�t az ¡r sbelin k�z�lj�k.
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Vizsgatételek

1. M trixok �s vektorok. Gauss-f�le kik�sz�b�l�s. M trixinverzi¢. Vektort�r, alt�r.
2. Line ris kombin i¢k, f�gg�s�g �s f�ggetlens�g. B zisok, dimenzi¢, koordin t k.
3. Line ris lek�pez�sek, m�veletek line ris lek�pez�sekkel. Rang, mag dimenzi¢ja, line ristranszform i¢k. Line ris lek�pez�sek m trixa,  tt�r�sm trix, b zissere.
4. Line ris form k, biline ris �s kvadratikus lek�pez�sek, szimmetrikus �s altern l¢ biline rislek�pez�sek,  tl¢s alak, de�nits�g.
5. Permut i¢k, ter�let, t�rfogat, determin ns. M trix �s line ris transzform i¢ determi-n nsa. Kifejt�si t�tel, szorz st�tel, determin nsrang. Line ris egyenletek.
6. Norma, bels� szorzat, sz�gek, euklid�szi �s unit�r t�r. Gram{Shmidt-ortogonaliz l s, leg-jobb approxim i¢, Bessel-egyenl�tlens�g. Ortogon lis felbont si t�tel, el� ll¡t si t�tel.
7. Adjung lt lek�pez�s �s tulajdons gai. �nadjung lt, norm lis �s unit�r transzform i¢k.Invari ns alterek, saj t�rt�k, saj tvektor, saj talt�r. Karakterisztikus polinom. Ǒtl¢s alak.
8. Topol¢giai alapfogalmak: ny¡lt, z rt, stb. Kompakt halmazok. Tartom nyok. Sorozatok,Cauhy-sorozatok, sorok, konvergeniakrit�riumok. Hat r�rt�k, folytonoss g. Kompakts g�s folytonoss g. Norm k ekvivaleni ja.
9. Line ris oper torok norm ja. Tot lis, ir ny menti �s pari lis deriv lt, gradiens. Di�eren-i l si szab lyok. Magasabb deriv ltak. Young t�tele.

10. T�bbv ltoz¢s f�ggv�nyek integr lja. Az integr lhat¢s g el�gs�ges felt�telei, az integr l tu-lajdons gai. Ism�telt integr l s. M�rt�k, norm l tartom ny. Integr ltranszform i¢.
11. F�ggv�nysorozatok �s f�ggv�nysorok pontonk�nti �s egyenletes konvergeni ja. Hat r tme-netek felser�l�se. A hat r tmenet �s az integr l s illetve di�ereni l s felser�l�se.
12. Hatv nysorok, Cauhy{Hadamard-t�tel, analitikus f�ggv�nyek folytonoss ga �s di�eren-i lhat¢s ga. Az exponeni lis, trigonometrikus �s hiperbolikus f�ggv�nyek. AbsztraktFourier-sor, L

2-t�r.


