
Bev. mat. 2. félévi mintavizsga

Figyelem: az "igen"/"nem" válaszok csak indoklással értékelhetők!

Segédeszköz használata, ill. együttműködés, másolás nincs megengedve, ilyenkor az érintettek mérle-
gelés nélkül elégtelent kapnak.

Csak a kérdésre adott válaszok értékelhetők, amúgy akkor sem, ha önmagában igaz dolgot ír le!

Beugró kérdések:

1. Mit tudunk egy olyan f : R → R differenciálható függvény monotonitásáról,
melyre f ′(x) > 0 ∀x ∈ R? (2 p.)

2. Mondjuk ki a Newton-Leibniz-tételt f : [a, b]→ R típusú függvényre! (2 p.)

3. Definiáljuk egy f ∈ C1(R3,R) függvény gradiensét! (2 p.)

4. Írjuk fel a vonalintegrál definíciós képletét! (2 p.)

5. Írjuk fel az y′ = 5y differenciálegyenlet általános megoldását! (2 p.)

——————————————————————————————————–

További kérdések:

6. Legyen f differenciálható a-ban és f ′(a) = 0. Adjunk meg olyan további feltételt,
amellyel együtt következik, hogy f -nek lokális minimuma van a-ban! (2 p.)

7. Vázoljuk fel egy f : [a, b] → R folytonos függvény Riemann-integráljának értel-
mezését! (4 p.)

8. Írjuk fel egy f ∈ C2(Rn,R) függvény második deriváltmátrixát (Hesse-mátrix)!
Mit mond ki ennek főátlóra szimmetrikus elemeiről a Young-tétel? (2+2 p.)

9. Legyen S sima felület. Mennyi
∫
S
3 dA? Indokoljuk is az eredményt! (2+2 p.)

10. Ha egy f ∈ C1(Rn,Rn) függvénynek van primitív függvénye, mekkora a vonalin-
tegráljának értéke zárt görbén? Indokoljuk is az eredményt! (2+2 p.)

11. Mondjuk ki a Stokes-tételt f ∈ C1(R2,R2) vektormezőre! (2 p.)

12. Legyen z ∈ C. Fejezzük ki e−iz értékét cos z és sin z segítségével! (2 p.)

13. Adjunk példát szétválasztható közönséges differenciálegyenletre! (2 p.)

14. (a) Írjuk fel a másodrendű lineáris közönséges differenciálegyenlet általános meg-
oldását, amikor a karakterisztikus egyenletnek két komplex gyöke van! (3 p.)

(b) Írjuk fel a fenti képletet abban a spec. esetben, amikor az egyenlet csillapított
rezgőmozgást ír le kis csillapítással! (Lecsengő amplitúdójú rezgés) (3 p.)

15. Írjuk fel a rezgő húr egyenletének általános megoldását! (2 p.)

Összpontszám: 42 pont. Ponthatárok: ha a beugrókra elérte a szükséges 9 pontot, akkor a
2-3-4-5-ös határa 18-23-28-33 pont.


