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1. Halmazok, halmazműveletek 

részhalmaz, hatványhalmaz, műveletek (unió, 
metszet, komplementer, különbség, Descartes 
szorzat), műveletek tulajdonságai, számpár, 
szám n-es, számosság 
Valós számok 

Műveletek, a műveletek tulajdonságai (test 
axiómák), a rendezés intuitív fogalma, korlátos 
halmaz, inf, sup, min, max, számegyenes, a 
teljesség geometriai interpretációja, 
intervallumok, természetes számok, racionális 
számok. 
Nagyság, távolság, környezet a valós számok 
halmazában. 

Halmazműveletek alkalmazása R és R
2
 részhalmazain. 

Egyenlőtlenség-rendszerek megoldáshalmazának 
meghatározása. 
A binomiális tétel és alkalmazásai. 
A teljes indukció elve és alkalmazása. 
Valós számhalmazok korlátosságának vizsgálata. 

2. Komplex számok 

Algebrai alak, konjugált, norma, szög, 
trigonometrikus alak, exponenciális alak, 
alapműveletek, hatványozás, gyökvonás 
Koordinátarendszerek 

Síkbeli derékszögű és polár koordinátarendszer, 
térbeli derékszögű, polár és henger 
koordinátarendszer. 
Relációk 

Tulajdonságok, ekvivalencia reláció, 
osztályozás, rendezési reláció, reláció inverze. 

Számolás komplex számokkal. 
Polinomegyenletek komplex megoldásai. 
Alkalmazás váltakozó áramú köröknél. 
Koordinátageometria a síkban. 
Alakzatok megadása különböző 
koordinátarendszerekben, kapcsolat a derékszögű, 
polár és henger koordináták között. 

3. Függvények 

Értelmezési tartomány, értékkészlet, halmaz 
képe, függvény leszűkítése, függvények 
kompozíciója, invertálható függvény, 
inverzfüggvény. 
Valós és komplex számsorozatok 

Konvergencia, monotonitás, korlátosság. 
A konvergencia, a monotonitás és a korlátosság 
alapvető összefüggései. Nevezetes sorozatok 
jellemzői. 
Komplex számsorozatok konvergenciája. 

A konvergencia, a monotonitás, és a korlátosság 
vizsgálata. 

4. Számsorok 

Konvergencia, abszolút konvergencia. 
Geometriai sor. 
A konvergencia vizsgálatának alapvető 
módszerei (hányados-, gyök-, minoráns és 
majoráns kritérium).  
Függvénysorok 

Hatványsor, pontonkénti konvergencia, 
konvergencia-tartomány. 
Nevezetes függvények hatványsora. Valós 

függvények 
Monotonitás, szélsőértékek, konvexitás, 
inflexió, korlátosság, paritás, periódus, 
zérushely, inverzfügvény, kapcsolat függvény és 
inverze között, inverzfüggvény meghatározása. 
Elemi függvények 

Valós számsorok konvergenciájának vizsgálata 
hányados-, gyök-, minoráns és majoráns kritérium 
alapján. 
Számsor összegének kiszámítása a geometriai sor 
összegére vonatkozó formula segítségével. 
Függvény inverzének meghatározása. 
Függvény és inverze közötti kapcsolat felhasználása 
feladatmegoldásban (egyenlet, explicit forma 
előállítása implicit formából) 
Polinomok zérushelyeinek, előjelének vizsgálata, 
polinomok osztása. 
Racionális törtfüggvények értelmezhetőségének, 
zérushelyeinek, előjelének vizsgálata. Racionális 
törtfüggvények viselkedésének vizsgálata a 
„szakadási” helyeken. 



A hatvány, exponenciális, trigonometrikus, 
hiperbolikus függvények és inverzeik 
tulajdonságai. 
Polinomok 

Zérushelyek, gyöktényezős felbontás, előjel. 
Lagrange interpoláció. 
Racionális törtfüggvények 

Értelmezhetőség, zérushely, viselkedés a 
„szakadási” helyeken. 

5. Valós függvények határértéke, folytonossága 
határérték, polinomok, racionális 
törtfüggvények határértéke 
folytonosság, racionális törtfüggvények 
szakadásai, folytonos függvények néhány 
tulajdonsága 
Lineáris algebra 

Mátrixok, műveletek, determináns, 
inverzmátrix 
Lineáris tér, lineáris kombináció, függetlenség, 
bázis, dimenzió, koordináta 
Lineáris egyenletrendszerek 

Megoldás, osztályozás a megoldások száma 
szerint, lineáris egyenletrendszerek megoldási 
módszerei  (elemi bázistranszformáció, Cramer 
szabály, inverz mátrix módszer) 

Racionális törtfüggvények határértékének kiszámítása. 
Határérték kiszámítása egyes nevezetes határértékek 
alapján. 
Mátrixműveletek, determináns kiszámítása 
inverzmátrix kiszámítása determinánsokkal. 
Szilárságtani alkalmazások. 
Lineáris egyenletrendszerek megoldása elemi 
bázistranszformációval, Cramer szabállyal,  
inverzmátrix módszerrel. 
Számítások egyenáramú körökkel kapcsolatban. 

6. Lineáris függvények, transzformációk 

Lineáris függvény mátrixa, sajátérték, 
sajátvektor 
Vektoralgebra 

Vektorműveletek geometriai értelmezése, a 
műveletek végrehajtása koordinátákkal, 
alkalmazások (vektorok szöge, háromszög 
területe, tetraéder térfogata, vektor vetülete) 

Lineáris transzformációk mátrixának felírása, 
sajátérték, sajátvektor meghatározása. 
Vektorműveletek, geometriai, fizikai alkalmazások 
(vektorok szöge, háromszög területe, tetraéder 
térfogata, vektor vetülete) 

 számonkérési módok: 

1. Írásbeli és szóbeli vizsga 
2. Matematikai alapismeretek 

számonkérése a vizsgán 

számonkérési módok: 

1. Gyakorlati zárthelyi 
2. Házi feladatok 

 kötelező és ajánlott irodalom: 

1. Rácz Antal: Sorozatok, határérték, derivált, DE Műszaki Kar 
2. Kocsis Imre: Matematikai feladatgyűjtemény I-II-III, DE Műszaki Kar 
3. Nagyné Kondor Rita: Válogatott zárthelyi feladatok matematikából, DE Műszaki Kar 
4. Raisz Péterné-Szarka Zoltán: Matematika I, II, III, Miskolci Egyetemi Kiadó 
5. Szász Gábor: Matematika I-III. 
6. Kovács József-Takács Gábor-Takács Miklós, Analízis, Tankönyvkiadó 
7. Scharnitzky Viktor, Vektorgeometria és lineáris algebra, Tankönyvkiadó 

 Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei: 

Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. 
A gyakorlati zárthelyik megírása. 
A  „Munkafüzet a Matematika I. tárgyhoz” egyénileg kitűzött feladatainak helyes megoldása, és 
határidőre való beadása. 

 teljesítmény értékelés: 

Az érdemjegy a gyakorlati zárthelyik eredménye és a kollokviumon nyújtott teljesítmény alapján kerül 
meghatározásra. 

 


