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A TANANYAG 

Oktatási cél: 

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a matematika alapvető témaköreivel: a valós és komplex számokkal, 
vektorokkal és mátrixokkal, valamint az egyváltozós határérték elemeivel. A gyakorlatokon a területhez kapcsolódó 
feladatokat, problémákat oldanak meg, amivel hozzájárulunk a hallgató fogalomalkotási és problémamegoldási képes-
ségeinek fejlesztéséhez. 

A tárgy részletes leírása, ütemezés: 

Előadások: 

Okta-
tási 
hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1. 09. 08. 

Halmazok, műveletek halmazokkal, számfogalom. Természetes számok, egész számok, racionális 
és irracionális számok halmaza, tizedestörtek. A valós számok halmaza. Prímszámok, a számelmé-
let alaptétele. 

Hatványozás és azonosságai, n-edik gyök és azonosságai. Számolás racionális és irracionális kife-
jezésekkel, egyszerűsítés, bővítés, összevonás. Nevezetes azonosságok. Binomiális tétel. Egyen-
letek, egyenlőtlenségek. 

Másodfokú egyenletek. Polinomok, polinom osztás, az algebra alaptétele. Gyöktényezős alak. 

Szögfüggvények és ezek általánosítása, trigonometrikus azonosságok, addíciós tételek. Trigono-
metrikus egyenletek. 

2. 09. 29. 

Komplex számok definíciója, algebrai alak. Komplex szám konjugáltja, abszolút értéke. Műveletek 
algebrai alakban (összeadás, szorzás, osztás, konstanssal való szorzás). A komplex számok trigo-
nometrikus és exponenciális alakja. Áttérés a különböző alakok között. Műveletek trigonometrikus 
és exponenciális alakban (szorzás, osztás, hatványozás pozitív egész kitevőre, gyökvonás). 



 

3. 10. 27. 

A térbeli vektor fogalma. A vektor koordinátái. Műveletek, összeadás, kivonás, számmal való szor-
zás, skaláris-, vektoriális-, vegyes szorzat definíciója. Műveletek koordinátákkal. Skaláris és vektori-
ális szorzat. Az egyenes egyenletrendszerei, a sík egyenlete. 

Mátrixok fogalma, speciális mátrixok, műveletek mátrixokkal (összeadás, számmal való szorzás, 
transzponálás, mátrixok szorzása). Determináns fogalma, másodrendű és harmadrendű determi-
náns kiszámítása. 

1. ZH 

4. 11. 27. 

Elemi függvények és tulajdonságaik. Műveletek függvényekkel. Függvények egyenlősége, tulajdon-
ságai, monoton függvények, függvények konvexitása, periodikus függvények. Paritás. Szélsőérté-
kek fogalma. Összetett függvény és inverz függvény. Lineáris függvény-transzformációk. 

A számsorozat fogalma, monotonitása, korlátossága, a sorozat határértéke és tulajdonságai. A 
közrefogási tétel, ez e szám értelmezése, az Euler sorozat, mértani sorozat. A mértani sor ösz-
szege. Határérték számítási módszerek. Torlódási pont. 

Függvények határértéke. Kétoldali, egyoldali határérték. A végtelen értelmezése, kritikus határérté-
kek. Függvény aszimptotái. Függvények folytonossága. 

Műveletek folytonos függvényekkel. Folytonos függvények fontosabb tulajdonságai, alaptételek. 
Nevezetes határértékek a sin, cos, log, exp függvényekre vonatkozóan. 

A derivált fogalma, tulajdonságai és szemléltetése. Derivált számítása a definíció alapján. Derivált 
függvény. Elemi függvények deriváltja. 

Differenciálási, integrálási szabályok, összetett függvény deriváltja, integráltja. 

2. ZH 

Gyakorlatok 

Okta-
tási 
hét 

Időpont 
(hónap, 

nap) 
Témakör 

1. 09. 08. 
Ívmérték, szögfüggvények, szögfüggvények-trigonometria 

Másodfokú egyenletek. Polinomok, polinom osztás. Gyöktényezős alak. 

2. 09. 29. 
Műveletek komplex számokkal, algebrai alakban (összeadás, konstanssal szorzás, szorzás, osz-
tás). A komplex számok trigonometrikus alakja, exponenciális alakja. Áttérés a különböző alakok 
között. Műveletek trigonometrikus alakban. Komplex egyenlet megoldása. 

3. 10. 27. 

A vektor koordinátái. Műveletek, összeadás, kivonás számmal való szorzás, skaláris-, vektoriális-, 
vegyes szorzat. 

Mátrix műveletek, transzponált mátrix. Háromdimenziós determinánsok. 

4. 11. 17. 

Elemi függvények ábrázolása. Értelmezési tartomány, szélsőérték, konvexitás. Inverz függvény. Li-
neáris függvény transzformációk. 

Határérték-számítási módszerek, valós függvények határértékei, Deriválási, integrálási alapok. 

  Pót ZH 

Félévközi követelmények 

Foglalkozásokon való részvétel: 

A foglalkozásokon való részvételt a TVSZ III.23.§ (1)-(4) pontja szabályozza. 

Zárthelyik, jegyzőkönyvek, beszámolók, stb. (száma, időpontja) 

A hallgatók az előadások anyagából 2 db zárthelyit írnak, a 3. és a 4. konzultáción. 

Az aláírás megszerzésének/félévközi jegy kialakításának módszere: 

A 2 db zárthelyi dolgozat: max. 45 + 45 pont. Aláírás: 27 ponttól. 

Mindkét zárthelyi azonos súllyal, 1/2 – 1/2 arányban járul hozzá az összpontszámhoz. 

Az a hallgató, aki „megtagadva” bejegyzést kapott az aláírás helyett, a vizsgaidőszak első hetében még egy alkalom-
mal, pót zárthelyin megszerezheti az aláírást. Az aláírás vizsgaidőszakbeli pótlása során a téma a teljes félév anyaga. 
Az aláírás szorgalmi időszakon túli pótlásának módjáról a Tanulmányi Ügyrend rendelkezik. 



 

A vizsga módja (írásbeli, szóbeli, teszt, stb.) és értékelési módszere: 

Az írásbeli vizsga jegy kialakításánál alkalmazott ponthatárok: (max. 30 p.): 

      26 – 30 jeles (5) 

      21 – 25 jó (4)  

      17 – 20 közepes (3) 

      12 – 16 elégséges (2) 

        0 – 11 elégtelen (1) 

 

Az a hallgató, aki egyik zárthelyi dolgozatot sem írta meg, vagy nem vett részt az órákon kellő számban, letiltást kap, 
ami nem javítható. 

Valamennyi, jelen dokumentumban nem szabályzott kérdésben az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata 
valamint Tanulmányi Ügyrendjének rendelkezései az irányadók. 

IRODALOM 

Kötelező:  
Matematika 1 (szerk. Galántai A.), ÓE, 2017., (MOODLE) 

A Moodle rendszerben található oktatási segédletek, jegyzetek 

Ajánlott: 

Kovács J.-Takács G.-Takács M.: Analízis, NTK 1998 

Scharnitzky Viktor Vektorgeometria és lineáris algebra Tankönyvkiadó, 1989. 

Matematikai feladatok (szerk. Scharnitzky V.), Tankönyvkiadó, 1989. 

Zoller V. – Rudas I.: Analízis I: Egyváltozós kalkulus, BMF, 2005. 

Thomas – Weir – Hass – Giordano: Thomas-féle kalkulus 1-2, Typotex, 2011. 

Szász Gábor: Matematika I-II.: NTK 1995. 

Gáspár Csaba: Analízis és differenciálegyenletek, ÓE, 2013., (MOODLE) 

Gáspár Csaba: Lineáris algebra és többváltozós függvények, ÓE, 2013., (MOODLE) 

Egyéb segédletek:  Az előadások anyaga a belső hálózatról letölthető. 

A tárgy minőségbiztosítási módszerei: 

A tárggyal kapcsolatban évenként oktatói felülvizsgálat történik, melynek során figyelembe vesszük a tudásátadás 
hatékonyságát, illetve a hallgatói és a végzettek által adott vélemények kiértékeléséből származó információkat. Az 
értékelés alapján a tárggyal kapcsolatos fejlesztési akciók indíthatók, melynek területei 

- a tudásátadás módszertana, 

- a tananyag tartalma. 

A változtatásokról és azok eredményeiről évenkénti értékelést végzünk, erről feljegyzést készítünk és a bevált elemeket 
a szakfelelős által szervezett ütemezéssel a tantárgyi program részévé tesszük. 

 


