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1. Keresd meg az x2 + 2y2 = 1 egyenletű ellipszisnek azokat a pontjait, amelyekben az érintő meredeksége 1!

2. Hol vannak az f(x) = x
1+x2 függvény lokális szélsőértékei?

3. Dimenzióanalízis segítségével határozd meg, hogy hogyan függ egy matematikai inga lengésideje a releváns
paraméterektől.

4. Egy bizonyos helikopter akkor tud egy helyben lebegni, ha motorja P mechanikai teljesítményt ad le. Egy
másik helikopter ennek pontosan felére kicsinyített mása (minden lineáris mérete feleakkora, átlag sűrűsége
pedig változatlan). Mekkora P ′ mechanikai teljesítmény szükséges ahhoz, hogy ez a helikopter lebegni tudjon?
Dr. Ali Tudde Mynek elárulta nekünk, hogy a helikopter motorjának teljesítményét pontosan ki tudja számolni
a helikopter L hosszából, a g nehézségi gyorsulásból, valamint a levegő és a helikopter sűrűségéből.

5. Egy tekercsen az indukált U(t) feszültséget az U(t) = LdI
dt egyenlet adja meg, ahol I(t) a t időpontban folyó

áram, L pedig az önindukciós együttható. Az alábbi ábrán az indukált feszültség látható. Vajon milyen az I(t)
függvény? Rajzold le!
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6. Mennyi az f(x) = 2x3−x+3 függvény grafikonjának görbületi sugara az x0 = 1 pontban? (A görbületi sugarat

az x0 pontban a R(x0) =
[1 + (f ′(x0))

2]3/2

|f ′′(x0)|
képlet adja meg.)

7. Legyen f : R→ R olyan differenciálható függvény, amelyre f ′ = cf (c ∈ R). Add meg f lehetséges alakjait!

8. Mutasd meg, hogy ha a f : R → R differenciálható függvény páros (páratlan, periodikus), akkor f ′ páratlan
(páros, periodikus)!

Házi feladatok

1. Hol van az f(x) = x3 − 6x2 + 2x− 8 függvénynek lokális minimuma/maximuma, inflexiós pontjai, stb?

2. A Bergengóc demográfiai program sikere miatt a közeli felszíni vízkivételi műtől a városba vezető tízezer lakosra
tervezett R sugarú vízvezetékcső már nem tud elég nagy vízhozamot biztosítani. A felújítás során mekkora
sugarú vízvezetékcsövet érdemes lefektetni, ha akár egymillió embert is szeretnénk tiszta vízzel ellátni. A
kormány édesvízért felelős kormánybiztosa beszámolt róla, hogy a szakemberek a vízhozamot (egységnyi idő
alatt átáramló víz térfogatát) pontosan ki tudják számolni a cső sugarából, a víz viszkozitásából és a cső mentén
mérhető nyomás gradiensből. A nyomás gradiens Pa/m, a viszkozitást kg/(ms) egységekben mérjük.

3. Mekkora R külső ellenálláson keresztül zárjuk az E elektromotoros erejű és Rb belső ellenállású galvánelemet,
hogy a külső ellenálláson keletkező Joule-hő maximális legyen?

4. Hol van a 6. feladatban meghatározott simulókör középpontja?

5. Legyen f : R→ R olyan differenciálható függvény, amelyre f ′ = c/f (c ∈ R). Add meg f lehetséges alakjait!


