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A~~.LÍZIS(l) . VIZSGADOLGOZAT 200~.)an. 24.
Mernok Informatlkus szak Munkaido: 90 perc

BME,Termés."!.tudo""ínyi({ar,MatematikaIntézet.,AnalízisTanszék

6. feladat (12 pont)*

a) J~ dx =1
VX2 - 9 b) ! x2+x+l d-7

. (x - l)(x2 + 2x + 3) x -.

1. feladat (10 pont)

(ln = YI3r;' [jll" + (-1)" n3 + (-1)"
/)1)3+ 3 ..fii + 1

7. feladat (10 pont)*

lim a" ="? lim ll" =?, lilII (J.n='1
01-00

a) Jeos x sin3 x dx ='! b) Jx sin(3x) dJ' ='!

2. feladat (18 pont)

a) Írja le a numerikus sorok konvergenciájának szükséges feltételét!

Az állítást bizonyítsa be!

'j) Konvergensek-e az alábbi sorok"?

8. feladat (10 pont)*
a) Ismert.esse a Newton-Leibniz tételt!

b) Hat.ározza meg az [(x) = -x2 + x + 6 parabola és az x
terület.ét!

tengely közt.i korlát.os síkidom

11=1 n=1

11+3

2n2 + 1

9. feladat (08 pont)*

Vezessc be a:/: x = sh t új változót. az alábbi int.egrálba és hozza egyszerííbb alakra az integ-

randust.! (A:/:it.egrált nem kell kis:/:ámítania!)

i) fa" = f C~~)"u=1 IIl:::d
ii)

:xo 00

Lh" = L

3. feladat (15 pont)
sinx

g(.I:)= _2 2 (J' '"0..1''" -2) ,x+x h(.I:) = In(1 - 2x)2e.x (x :5O)

1

Jvi +x2 dT
o

j(.I:) =
{

,q(.r) ,

h(.r).

ha x > O

hu .1::5 O PÓtfelm:lat (csak lIZ elégsége.s és kÖZClw8 viz8,1!;/Ílw;I,javítjuk ki):

a) g'(.r) ="?, h'(J:) =.! 10. feladat (12 pont)
Határozza meg azokat a legbövebb intervallumokat, amelyeken az

h) lilii g(.!:) =?, ."" } (.1:) = (".2

ej Folyt.onos-c J a:/: x = O pont han'! (f(+O) ='!, ft-O) ='1) függvény konvex, illet.ve konkáv!

4. feladat (10 pont)
Írja Ic'az inverz függvény deriv,\ltjám vonlltkozc>kc;plet(.t!
ElIIlI'k alllpján vezesse le az al't:si1l:l:clerivtiltjM.!

11. feladat (8 pont)
Hol és milyen t.ípuSÍIszakadása van az

5. feladat (7 pont)

X2 - 4

f(x) = X2 +5x

. (1 - .,.)~
11111 =?

,.-1 -u sh(:,. - 1)

függvén)'nek?

A '-gal jelölt feladatokbóllegalább 15 pontot el kell érni!
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