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1. Előkészítés, tantárgyfelvétel, tantárgyi követelmények ismertetése, tantárgy időbeosztásának 

ismertetése, tantárgy irodalomjegyzékének ismertetése, regisztrációs hét 

2. Az R
n
 halmaz 

Norma (nagyság), távolság, környezet. 

Sorozatok R
n
-ben, konvergencia. 

Többváltozós függvények 

Az R
2→R típusú függvények határértéke és 

folytonossága. 

Kétváltozós (R
2→R) függvények ábrázolása 

szintvonalak, paramétervonalak. 

Háromváltozós (R
3→R) függvények 

(skalármezők), szintfelületek. 

Az egyváltozós differenciálás áttekintése. 

Kétváltozós függvények ábrázolása, szintvonalak, 

paramétervonalak meghatározása. 

Fizikai példák skalármezőre, szintfelületek. 

3. A többváltozós függvények 

differenciálszámítása 

Differenciálhányados, differenciál, lineáris 

közelítés, iránymenti derivált, parciális derivált, 

gradiens 

Parciális deriválás. 

Gradiens, differenciál, lineáris közelítés, iránymenti 

derivált meghatározása. 

4. Többváltozós függvények közönséges 

szélsőértéke. 

A legkisebb négyzetek módszere. 

Közönséges szélsőértékek meghatározása. 

5. Többváltozós függvények feltételes 

szélsőértéke. 

Feltételes szélsőértékek meghatározása. 

6. Lineáris programozás 

A lineáris programozás alapfeladata 

Kétváltozós probléma grafikus megoldása. 

Normál feladat és duálisának megoldása 

szimplex módszerrel. 

Kétváltozós probléma grafikus megoldása. 

Normál feladat és duálisának megoldása szimplex 

módszerrel. 

7. Többváltozós függvények integrálása 

Kettős és hármas (térfogati) integrál téglalap és 

normál tartományon. 

Integráltranszformáció, alkalmazás derékszögű 

és polár koordináták közti áttérés esetén. 

A kettős és a hármas integrál megjelenése 

fizikai problémákban. 

Kettős és hármas integrálok kiszámítása. 

8. Vektorértékű függvények 

R→→→→R
3
 függvények, koordinátafüggvények, 

geometriai és fizikai példák. 

Egyenes előállítási lehetőségei. 

R
2→→→→R

3
 függvények, felületek megadása. 

Sík előállítási lehetőségei. 

Távolság- és szög- és metszési feladatok egyenesekkel 

és síkokkal kapcsolatban. 

Térgörbék és felületek előállítása. 

9. Féléves tervezési feladatok készítésének hete: féléves feladatokhoz kapcsolódó konzultációk előre 

meghirdetett időpontban, zárthelyik írásának a hete 

10. R→→→→R
2
 és R→→→→R

3
 típusú függvények 

differenciálása 

Differenciálhányados, differenciál, lineáris 

közelítés. 

A differenciálhányados geometriai és fizikai 

jelentése: érintő egyenes, síkbeli és térbeli 

mozgások, sebesség vektor, gyorsulás vektor. 

R→R
2
 és R→R

3
 típusú függvények differenciálása. 

Síkbeli és térbeli mozgások elemzése. 

 

11. Térgörbe kísérő triédere, simulósík, simulókör, 

görblet, torzió, ívhossz. 

Kísérő triéder, simulósík, simulókör, görblet, torzió, 

ívhossz meghatározása. 



12. Vektormezők 

Koordinátafüggvények, fizikai példák. 

Vektormezők differenciálása 

Differenciálhányados, differenciál, lineáris 

közelítés. 

Divergencia, rotáció, fizikai jelentés: 

forrásosság, örvényesség, konzervatív erőtér. 

Potenciál függvény. 

Vektormezők differenciálása. 

Divergencia és rotáció kiszámítása. 

 

13. Vektormezők integrálása 

Görbementi integrál, felületmenti integrál. 

Görbementi és felületmenti integrál kiszámítása. 

14. Integráltranszformációs formulák 

Gauss-Osztrogradszkij tétel, Stokes tétel, a 

formulák fizikai tartalma. 

Az integráltranszformációs formulák alkalmazása. 

15. Féléves tervezési feladatok készítésének és javításának ideje: féléves feladatokhoz kapcsolódó 

konzultációk előre meghirdetett időpontban, zárthelyi és pótzárthelyik írásának a hete 

 számonkérési módok: 

 

számonkérési módok: 

1. Gyakorlati zárthelyi 

2. Házi feladatok 

 kötelező és ajánlott irodalom: 

1. Nagyné Kondor Rita: Válogatott zárthelyi feladatok matematikából, DE Műszaki Kar 

2. Raisz Péterné-Szarka Zoltán: Matematika I, II, III, Miskolci Egyetemi Kiadó 

3. Szász Gábor: Matematika I-III. 

4. Kovács József-Takács Gábor-Takács Miklós, Analízis, Tankönyvkiadó 

 Az aláírás és vizsgára bocsátás különleges feltételei: 

 Részvétel a gyakorlatokon a TVSZ előírásai szerint. 

A gyakorlati zárthelyik megírása. 

A  „Munkafüzet a Matematika III. tárgyhoz” egyénileg kitűzött feladatainak helyes megoldása, és 

határidőre való beadása. 

 teljesítmény értékelés: 

 Az érdemjegy a gyakorlati zárthelyik eredménye alapján kerül meghatározásra. 



 

 


