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1.Bevezető
Ez a tankönyvem az egyváltozós matematika analízisbeli fogalmakat és módszereket mutatja be

egyszerűen és érthetően.

Az első fejezetben az olvasó megismerkedhet a különböző számhalmazokkal. Utána átismételi a
műveleteket a különböző számokkal azután megismerkedünk az intervallumokkal, a számegyenessel
és a koordinátarendszerrel és utána a függvényekkel és hogy geometriailag mik a függvények.

A  következőkben  elmagyarázom,  hogy  mi  a  derivált  és  bemutatom  a  különböző  deriválási
szabályokat. Majd a deriválás alkalmazásai következnek.

A  könyv  utolsó  fejezete  az  egyváltozós  függvények  integrálási  szabályait  és  az  integrálás
alkalmazásait mutatja be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. A számhalmazok
Egy  halmaz  elemeknek  az  összesége  és  benne  minden  elem  csak  egyszer  szerepel.  A

matematikában  számhalmazokkal  foglalkozunk  és  úgy  ahogy  a  neve  mutatja  a  számhalmazok
számokból állnak.

Először megismerkedünk a jelölésekkel.

Az üres halmaznak nincs egyetlen eleme sem és a jele a 0 balról jobbra áthúzva egy ferde
vonallal.

A  halmazokat  nagy  betűkkel  jelöljük  és  a  benne szereplő  számokat  kapcsos  zárójelek  közé
tesszük. Például ha az A halmaz a -2 ; 1 ; 3 és 12 számokból áll, azt így írjuk le :

Ha egy szám benne van egy halmazban akkor  azt  úgy  mondjuk,  hogy az  a  szám eleme a
halmaznak, például a 3 eleme az A halmaznak és ezt így írjuk le :

Ha egy szám nem eleme egy halmaznak akkor az eleme jelet áthúzzuk balról jobbra.

Például a 10 nem eleme az A halmaznak és ezt így írjuk le :

Egy kisebb halmaz akkor részhalmaza egy nagyobbnak, ha a kisebb halmazban található minden
szám benne van a nagyobb halmazban.

A  természetes  számok  halmaza  N  részhalmaza  az  egész  számok  halmazának  Z  –nek,  Z
részhalmaza a racionális számok halmazának Q –nak és Q részhalmaza a valós számok halmazának R
– nek.

A halmazokkal is műveleteket végezhetünk el : egyesíthetjük a halmazokat, metszhetjük őket,
kivonhatjuk őket.

Két halmaz egyesítése azokból a számokból áll amelyek vagy az egyikben vagy a másikban benne
vannak és a közös számokat csak egyszer írjuk le :

Például

Például :

Két halmaz különbsége azokból az elemekből áll, amelyek benne vannak az első halmazban és
nincsenek a második halmazban. A halmazok különbségének jele \ .



Például

A természetes számok halmaza

Jele : N = { 0 , 1, 2, 3, 4, 5, …. }. Semleges elemei : a 0 az összeadásra nézve és az 1 a
semleges eleme a szorzásra nézve. A semleges elem az a szám, amely nem változtat a szám
értékén. Például a 0 azért semleges elem az összeadásra nézve, mert ha bármely számhoz
0-t adunk hozzá, akkor eredményül ugyanazt a számot kapjuk.A * jel szorzást jelent.


