
E?
S К

в
Ce

If
Ü:

О И
о

V
Í

н*
Pf

о

»£
ч

к
W

N
v:

е
s

ей
1Г с

И
к ф»

н.
С5

Р t*



%
 

4
*
 а

..
Г

•*.



- 1 -

Történeti áttekintés

A középfokú matematika oktatásnak nagy lendületet 

adott a XX. század elején világszerte kibontakozó matema
tikaoktatási reformmozgalomf melynek céljai a matematikai 
tananyag korszerüsitése, az oktatás gyakorlati élettel való 

kapcsolatának kiépítése, a függvény fogalmára alapozott
matematikai szemlélet és gondolkodás bevezetése, a diffe
renciál és integrálézámitás elemeinek tanítása.

Az európai reformtörekvések Magyarországon is hatással 
voltak a matematika tanítására. E század elején jelentős 

matematikusok és kiváló gimnáziumi tanárok sürgették a gim
náziumi matematika-oktatás megváltoztatását.

1906-ban Веке Manó elnökletével megalakult a magyar 

reformbizottság, amelynek vizsgálatai, javaslatai a közép
iskolai matematika tanítására vonatkoztak.

A reformjavaslat egyik lényeges része a függvényszerü 

gondolkodásmód kialakítására vonatkozik. Erről a reform- 

bizottság határozati javaslata a következőket mondjál
"Ez az a tengely, amely körül egész reformmoz
galmunk forog. Természetfelfogásunk leglényege
sebb alkotó eleme a mennyiségek közötti össze
függés. Ez az a kép, mely a természetben lefolyó



• 2 е*

dolgokat ábrázolja. Kell, hogy e kép olvasásában 

minden müveit ember gyakorlott legyen. A függvény- 

szerü gondolkodás előkészítését már az I. osztály
ban meg kívánjuk kezdeni, ehhez szükséges a méré
sek gyakorlása és grafikonok készítése."
(A középiskolai matematikai tanítás reformja. 

Szerkesztik: Веке Manó és Mikola Sándor 1909.)
Ez a bizottság veti fel először - a hazai matematika taní
tásban - és foglalja határozatba, hogy a differenciál-, és 

integrálszámítás elemeit tanítani kell a középiskolában.
Mit tanítsunk az analízis elemeiből és milyen módszerrel?
Erre a kérdésre a reformbizottság a következő határozati 
javaslatokkal válaszolt:

l.A differenciál-, és integrálszámításból a közép
iskolai tananyag keretébe csak annyit illesszünk 

bele, amennyi e nagyfontosságu módszernek megis
merésére az általános matematikai műveltség és a 

középiskolai tananyag gazdaságosabb tárgyalása 

szempontjából szükséges.

2.Ezen anyag röviden: a racionális egész függvény, 
a trigonometriai függvény, a negativ és törtki
tevő jü hatvány az egyszerű gyökmennyiségek, az 

arcus függvények differenciálási eljárásai; az 

integrálszámításból pedig csakis a már megismert
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differenciálhányadoshoz való primitiv függvények 

megállapitása«
3* A számitást alkalmazzuk egyrészt az egyes görbék 

érintőjének meghatározására, a sebesség és gyor
sulás kiszámítására, maximum-minimum feladatok 

megoldására, a parabola, hiperbola és esetleg az 

ellipszis területének meghatározáséira, a gúla, 

a kúp, a gömbréteg köbtartalmának kiszámítására, 

néhány súlypont és tétlenségi nyomaték számítá
sára, sőt esetleg egyszerű mozgások (egyenletes 

és egyenletesen gyorsuló mozgás) tárgyalására*
4* Módszerünk mindenütt szemléleti és gyakorlati le

gyen. Tárgyalásunkban kerüljük a túlságos abszt
rakciót és a teljes precizióra törekvést, de itt- 

ott esetleg mutassunk rá azokra a kivételes vi
szonyokra, amelyek eljárásaink alkalmazhatóságá
nak határt szabnak."
(A középiskolai matematikai tanitáus reformja 

1909.)
A tanítás módszerére vonatkozólag általános elvként a kö
vetkezőket kívánta meg a reformbizottságt

"Jól meg kell választani az időt, amikor az abszt
rakt fogalom bevezetendő. Ezt a bevezetést mindig 

előzze meg a kellő előkészítés. Adjuk meg előbb
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annak az absztrakt fogalomnak tapasztalati, 

szemléleti, általában érzékelhető elemeit, kap
csoljuk erősen össze a tanulóban meglevő, ha
sonló rokon vagy analóg ismeretanyaggal és úgy 

térjünk rá az absztrakcióra, a fogalmak megal
kotására és azoknak a tanuló általános művelt
sége szempontjából is értékes anyagon való be
gyakorlására,”
(A középiskolai matematikai tanítás reformja 

IW.)
A reformbizottság javaslatainak megvalósítása gondos, kö
rültekintő munkát kívánt a szaktanároktól is, mert

"Közoktatási kérdésekben az uj gondolat megva
lósításában, nem pedig annak kimondásában van 

az érdem," - mondta Felix Klein,
A század elején a haladó közvélemény, a neveléstudo

mány képviselői, és a középiskolai tanárok is erélyesen 

követelték a középiskolai tanítás reformját. Ezért 1913-ban 

a közoktatásügyi miniszter bejelentette a középiskola re
formjára irányuló szándékát, alapelveit. Ezután a Közok
tatási Tanács és a Középiskolai Tanárok Szövetsége tevé

kenyen dolgozott a reform végleges elkészítésén, de meg
valósítását az 1914-ben kitört világháború megakadályozta. 

Az 1924, és 1921p* évi középiskolai törvények, és e 

törvények nyomán kiadott középiskolai matematika tantervek
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és tantervi utasítások ugyan a századaiéul reformtörekvések 

szemléletéből fakadtak, de tartalmilag eltértek a reform 

határozati javaslataiban lévő alapelvektol.
Az 1926. évi középiskolai matematika tanterve a függ

vényekből és az analízis elemeiből a következőket tartal
mazza«

IV. osztály: Függvények ábrázolása.
V* osztály: A másodfokú függvény ábrázolása.

VI. osztály: Szögfüggvények.
VII. osztály: Az érintő iránytangense és a sebes

ség, mint differenciálhányados. 

Egyszerűbb függvények differenciál
hányadosa. Szélsőértékek meghatáro
zása. Határozatlan integrál.

VIII. osztály: Henger, kúp, csonka kúp, gömb tér
fogata. A gömb részeinek térfogata.

(Tantárgytörténeti tanulmányok 2. 1965.)
Ez a tanterv a differenciálhányados fogalmát nem készí

tette elő megfelelő módon, mert a határérték fogalma semmi
lyen formában nem szerepelt a tantervben. A függvények tu
lajdonságainak differenciálhányadossal történő vizsgálata 

csak az első- és másodfokú függvény esetében történt meg. 
Ezen függvények tulajdonságai differenciálhányados nélkül 
is könnyen és gyorsan megállapíthatók.

E tanterv nem valósította meg a reformbizottság azon 

célkitűzését, hogy az egész középiskolai matematika tan-
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anyag a függvény fogalma köré épüljön* A függvények tanítá
sát hozzáragasztotta a hagyományos anyaghoz, és egyes terü
leteken nem valósult meg a függvényazeríi gondolkodás* Mert 
például a hatványozás általánosítását az exponenciális függ
vény ábrázolására kellett volna alapozni, célszerű lett vol
na a logaritmusfüggvényt is tanítani*

E tantervhez készült tankönyvekben is megtalálhatók a- 

zok a hiányosságok, amelyek a tantervben vannak* Nincs tel
jes összhang tartalmi vonatkozásban a tanterv és a tankönyv 

között, mert például a tanterv csupán a határozatlan integrál 
tanítását kívánja, de a tankönyv a felszín-, és térfogatszá- 

mitás miatt bevezeti a határozott integrál fogalmát is.
A matematika tankönyvekben az .analizis fogalmainak beve

zetése nem volt körültekintő, egyes fogalmaknál a speciális 

esetet általánosnak vették* Például a Grész-féle matematika 

érettségi összefoglaló a függvény értelmezési tartományát, a 

grafikus -képét a következőképpen értelmezi:
"A függvényben szereplő azon változót, amolynek 

értékét - o® -tői oá -ig tetszőlegesen választhat
juk, független változónak nevezzük."
"Ha a függvény összes értékpárjait megrajzoljuk, 

akkor a kapott pontok egyenes vagy görbe vonalat 

ábrázolnak!"
Ilyén értelmezés után joggal gondolta a tanuló, hogy 

bármely függvény minden valós számra van értelmezve. Mivel
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a függvény grafikus képe egyenes, vagy görbe vonal, tehát 

folytonos minden függvény, és differenciálható is. Nem dif
ferenciálható függvényt nem vizsgál a tankönyv. Az analizis 

fogalmainak a középiskolában való tanítására irányuló első 

próbálkozás nem volt a legsikeresebb, Ehhez az alacsony óra
szám (VII. és Vili. osztályban heti 3 óra ill. 2 óra) is 

hozzájárult.
1938-ban uj matematika tanterv jelent meg a gimnáziumok 

számára. E tantervben a matematikatanítás egyik feladataként 

szerepelt, a függvény fogalmának kialakítása és alkalmazása:
"Készség törvényszerű kapcsolatok matematikai ki
fejezésére és tudatos alkalmazására." - mondja a 

Tanterv a gimnáziumok és leánygimnáziumok számára (Budapest,
1938).

Ez a tanterv az előző tantervhez képest bővíti az in- 

finitézimális számítás témakörét a határozott integrál fo
galmával. Ehhez a tantervhez készült tankönyvek nagyon rö
viden, néhol pontatlanul tárgyalják az analizis elemeit.
Az alábbiakban az 1941-ben megjelent Borosay-Holenda-Korányi: 

Mennyiségtan a gimnáziumok és leánygimnáziumok VII. és VIII. 

osztálya számára c. tankönyvekből idézünk.
A függvény differenciálhányadosát a következőképpen ér

telmezi a VII. osztály számára irt tankönyv:
"Valamely függvény differenciálhányadosán a fügé
ién változó tetszésszerinti x helyén azt a ha-
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tárértéket értjük, amelyhez a függvény növekedé
sének (differenciájának) és a független változó 

megfelelő növekvésének (differenciájának) bánya-
Ax_ közeledik, ha Дх végtelen kicshy- 
^ *

nyé válik* A függvény differenciálhányadosa a 

függvényt ábrázoló görbe vonalnak emelkedésével, 

vagyis annak a szögnek tangensével egyenlő, ame
lyet a görbe vonalnak az x-hez tartozó megfele
lő pontjában húzott érintő az X tengely pozi
tív irányával alkot." (57* old.)

Rendkívül nehezen tanulható az ilyen terjengősen, pontatla- 

nul - közeledik; ha Д x végtelen kicsinnyé válik -
megfogalmazott definíció. Talán ezzel is magyarázható, hogy 

a tanulók jobban elsajátították az úgynevezett differenciá
lási szabályokat, mint magát a differenciálhányados fogal
mát.

dósa,

A differenciálási szabályok csupán az állítást tartal
mazzák feltételek nélkül, például

"Két függvény szorzatának differenciálhányadosát 

tehát úgy nyerjük, hogy az első tényező* differen
ciálhányadosának és a második tényezőnek szorza
tához hozzáadjuk a második tényező differenciál
hányadosának az első tényezővel való szorzatát." 

(68. old.)
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Az összetett függvény differenciálásáról a következő 

szabályt tartalmazza a fenti tankönyvi
"A függvény függvényének differenciálhányadosát 

megkapjuk, ha a függvénynek az első változó sze
rinti differenciálhányadosát megszoroztuk a vál
tozónak a második változó szerint vett differen
ciálhányadosával*" (71* old,)

Ez a tankönyv igen formálisan tárgyalja a függvény integ
rálját* Az integrálszámítást a differenciálszámítás fordí
tott műveleteként értelmezi* A következőket Írja a tankönyv 

a 85* oldalon s
"Azt a számítási eljárást, amellyel a függvény 

adott differenciálhányadosából az eredeti f(x) 

függvényt meghatározhatjuk* integrálszámításnak 

nevezzük/*

"Ha valamely függvényt x szerint integrálunk és 

azután x szerint differenciálunk, a függvény nem 

változik meg,”
A függvény integrálfüggvényeiről a következőket Írja a tan
könyv a 86. oldalon:

"Az integrál fogalma szerint ugyanis, mivel az 

állandó mennyiségnek differenciálhányadosa zérus
sal egyenlő,

dÍKg^+ cl s dPar = •
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F(x) + c megadja az ösezee integrálfüggvényt, 

azaz az integrálfüggvények egymástól csak állana- 

dó mennyiségben különböznek,”
A Borosay-Holenda-Korányi által irt tankönyvekhez ké

pest előbbre lépést jelent Veress Pál "Elemi mennyiségtan" 

c, gimnáziumok VII, és VIII, osztálya számára irt tankönyve. 
Ez a tankönyv nem csak a fogalmakat, szabályokat közli, ha
nem igyekszik olyan problémákat is felvetni, amelyek egy uj 
fogalom vagy eljárás megismerését teszik szükségessé. Példá
ul a differenciálhányados bevezetését a parabolaérintő egyen
letének felírásával kezdi* A tankönyv analitikus geometriai 
eszközökkel már felirta a parabola érintőjének egyenletét - 

de ez az eljárás nem általánosítható - ezért próbálja meg más 

úton - differenciálhányados segítségével megoldani a problé
mát.

Konkrét példákon keresztül sejteti meg a differenciál
hányados geometriai jelentését. Bár ez a sejtés, és a meg
állapítás téves nézeteket kelthet a tanulóban, például 

”A két ponton áthaladó szelő iránytangonse

é Ц;+2Ьх0+ь2) - k-Ő = 2 *о + ib •
Ha |h[ igen kicsiny, úgy ezen irányhatározó 

közelitőleg ^ xQ-val lesz egyenlő, tehát az érin

tő iránytangense *r x0”.

h
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Ezek után azt gondolhatjuk, hogy csak "közelítőleg" és 

nem pontosan adjuk meg az érintő iránytangensét• így az 

analízis módszerének lényegét nem látják meg a tanulóké 

Veress Pál említett tankönyvében már pontos, érthető ér
telmezést találunk a függvény differenciálhányadosára«

"Az f(x) függvény x helyhez tartozó diffe
renciálhányadosának nevezzük az AZ a

-A X

f(x+Ax^ - fGr) hánydos határértékét, ha2

f(x+Ax) - f(x)а Д x a О-hoz tart i # = lim <
Ax*o

A differenciálhányados megadja a görbe x
4X

abszcisszájú pontjához tartozó érintő irány- 

tangensé.t."
Érdeme a tankönyvnek, hogy utal a függvény folytonossága 

és differenciálhatósága közti kapcsolatra az у = /х/ 

függvény esetén.
A függvény differenciálhányadosának létezése, is felme

rül, például a sebesség értelmezésekor.
"Az átlagos sebességről áttérhetünk a mozgó pont 
t időpontban való pillanatnyi sebességének fo
galmára, ha a At időközt a zéróhoz konvergál- 

tatjuk. Föltéve, hogy erre az esetre az átlagos 

sebességnek van határértéke."
A deriválási szabályok is precízebb bizonyítással sze-
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repelnek a tankönyvben, mint a korábban emlitett Borosay- 

Holenda-Korányi tankönyvében* A differenciálszámítás igen 

értékes része a szélsőérték problémák, amelyekben a diffe
renciálhányados sokoldalú gyakorlati alkalmazására van le
hetőség*

Az integrálszámítás c* részben ez a tankönyv is a de
duktiv feldolgozás útját követi sok formális elemmel.
E témakör bővült a. helyettesítéses és a parciális integrá
lás "szabályával”. Igaz, hogy a tankönyv szerzője, Veress 

Pál is utal arra, "ezeket a részeket az érdeklődőbb ta
nulóknak szánja".

Veress Pál "Elemi mennyiségtan" c. könyvei tudomá
nyosság és módszertani szempontból is jobb volt, mint a 

Borosay féle tankönyvek - érthetetlen, hogy éppen a Veress 

féle tankönyvek nem terjedtek el.
Esen évek gimnáziumi matematika tanításának eredmé

nyességét sem lehet csak a használatban lévő tankönyvvel 
mérni*

Az emlitett tankönyvek röviden tárgyalták, szinte kö
zölték (Borosay-félék) a kész fogalmakat, eljárásokat. Ha 

a tanár szakmailag és pedagógiailag jól képzett, akkor kö
rültekintően, a tanulók ismeretéhez kapcsolódva vezeti be

t

és alakítja ki a matematikai fogalmakat, mutatja be alkal
mazásukat. Ekkor a tanulók nem érzik meg a tankönyv hiá
nyosságait. Az eredményes matematikatanítás a tanáron, nem
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a tankönyvön múlik*
Ebben az időszakban több, később világhíres matemati

kus volt gimnáziumi tanuló, és sajátította el a matematika 

alapismereteit* A Matematikai Lapok és a gimnáziumi tanu
lók számára rendezett matematikai tanulmányi versenyek 

hozzájárultak a matematika iránti érdeklődés felkeltéséhez.
Ezekben az években (193в-43) a gimnáziumi matematika 

tanításunk nem volt elmaradva a körülöttünk lévő országok 

matematikatanításához képest, sem tananyagban, sem fel
dolgozásmódban *

Az 1938-as gimnáziumi matematika tanterv és a Borosay 

féle matematika tankönyvek 1950-ig voltak érvényben*
A régi gimnázium VII. és VIII*. osztályai 1952-ig a 

Borosay-féle matematika tankönyvből tanultak, melynek a 

differenciál és integrálszámítás, c* fejezetét Surányi Já
nos átdolgozta. Ez az átdolgozott fejezet az 1950*ben je
lent meg a Matematika a középiskolák III* és IV* osztálya 

számára c* ideiglenes tankönyvben.
Ebben a feldolgozásban is megmaradt a differenciál

hányados fogalmának előkészitetlensége, mert a függvény 

határértékének pontos ismerete nélkül értelmezi a függvény
diffe renciálhányadósát*

fQgp.-fQcj)
különbségi hányados egy meg-"Ha az x2-*L

határozott szám felé közeledik, midőn az *2
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abszcisszáérték az xx leié tart, akkor azt a 

számot, a különbségi hányados határértékét, az 

у s f (x) függvény x^ helyen vett differen
ciálhányadosának nevezzük és az у1 -vei vagy 

f4x) -el jelöljük." (4£. old.)
Az integrálszámítás feldolgozása eltér a Borosay-féle 

tankönyvben lévőtől, mert konkrét gyakorlati problémákon 

keresztül értelmezi a határozott integrál fogalmát a kö
vetkező módon:

"Adott egy függvény és változója számára egy 

számköz. Bzt a számközt részekre osztottuk és az 

egyes részeken a legnagyobb vagy a legkisebb 

függvényértékeket megszoroztuk annak a résznek 

a hosszával. Megnéztük, hogy az ilyen szorzatok 

összegének van-e határértéke és mi az, midőn az 

adott számközt egyre kisebb részekre bontjuk.
Egy függvényhez egy számközön az igy kiszámított 

értéket nevezzük a függvénynek a számközön vett
1 »

határozott integráljának, bármilyen szemléletes, 

vagy gyakorlati fogalmat képvisel is a függvény." 

(107. old.)
Ez a definíció pontatlan, hosszadalmas, sok az elbeszélő 

elem benne.
Igen nehezen érthető a deriválási szabályok bizonyítása.
A konkrét feladatokat igen körülményesen, a határérték és
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folytonosság látszólagos megkerülésével oldja meg, mint 

például a szorzat differenciálhányadosa esetében.
"Számítsuk ki az f(x) • g(x) differenciálhánya
dosát
f (x+A x} »g(x+Ax)-f Cx} *x(x')

ДХ

f (x-Mx) .g(x+AxVf Cx~) •gfx+Ax'Wf (x^gfx+^x^-f (x)g(x)s AX

fCx+Ax^fCx') g(x+Ax)-g(x)g(x+Ax) + f(x)*SS Д x AX

Az egyes különbségi hányadosok f (x)-hez és 

g(x)-hez tartanak, ha Ax közeledik O-hoz. 
gCx+Ax) kell, hogy g(x)-hez közeledjék, mert 
g(x) különbségi hányadosában a nevező, A x O-hoz 

közeledik, a törtnek tehát csak akkor lehet ha
tárértéke, ha a számláló külön szintén O-hoz 

közeledik.” (73. old.)
Sajnos ez az átdolgozás nem könnyítette meg az analízis 

tanítását, sőt inkább nehezítette a bizonytalan fogalom
alkotásaival. A tanulókban a formális elemek, pit a derivá
lási szabályok maradtak meg. A mélyebb összefüggéseket látó 

gondolkodás háttérbe szorult a felszínes gyakorlati haszon 

mellett.
Az uj négyosztályos gimnázium első osztálya 1949-ben 

indult, tanterve azonban csak 1950-ben jelent meg.
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A reál tagozat 1950-ben megjelent tanterve még tar
talmazza az analízis elemeinek tanítását, integrálszámí
tás nélkül.

III. osztályt A legegyszerűbb függvények diffe
renciálhányadosa. A függvény mene
tének vizsgálata. Szélső érték. 

Példák végtelen sorozatok össze
tartására, széttartáséira.

Ez a tanterv a gyakorlatban nem valósult meg, mert 
1949-ben megjelent az uj gimnázium I. osztályos tankönyve, 
amelyet a következő években rendre követtek a II-III-IV. 

osztályos is.
Az első két könyv - Gallai Tibor-Péter Rózsat Matema

tika a középiskolák I. osztása számára - és Gallai Tibor- 

Péter Rózsa-Tolnai Jenőt Matematika a gimnáziumok II. ozs- 

tálya számára - nagy részben meghatározó szerepet játszott 

az I-II. osztály tantervi anyagának kialakításában. A soro
zat utolsó két könyve - Gallai Tibor-Hódi Endre-Péter Rózsa- 

Szabó Piroska-Tolnai Jenőt Matematika az általános gimná
zium III. osztálya számára és Hódi Endre-Szász Gábor-Tolnai 
Jenőt Matematika az általános gimnáziumok IV. osztálya szá
mára - amely a tanterv megjelenése után jelent meg, tartal
mában nem a tantervhez, hanem a sorozat első két kötetéhez 

igazodott, annak szellemében alakította ki, fejezte be a 

tantárgy egész rendszerét. A tanterv ott, ahol eltért a
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tankönyvek tartalmától, érvényét veszítette, a tantárgy 

tartalma, felépítése tekintetében a tanterv szerepét a 

tankönyv vette át. Ezekből a tankönyvekből, Így a gimná
ziumi tanításból is kimaradt a differenciál-, és integrál
számítás. Ezt elősegítette az a vita is, amely már 194-3- 

ban kibontakozott a differenciál-, és integrálszámítás 

középiskolai tanításáról a "Mennyiségtan! és Természet
tudományi Didaktikai Lapok" c. folyóiratban.
Alexits György a következőket mondja az infinitezimális 

számítás középiskolai tanításáról*
"Ha bizonytalan fogalomalkotásokkal operálunk, 
és ködös bizonyítások útvesztőjébe zavarjuk be
le a kezdőt, akkor csak megerősítjük benne a 

tiszta gondolkodáshoz szükséges koncentráció
val szemben fellépő tehetetlenséget. Márpedig 

a mai iskolában tanított infinitézimális számí
tás pontosan ebbe a hibába esik, következésképp 

elriasztja a serdülő gondolkodót a műveltségre 

való törekvés elengedhetetlen feltételétől, az 

igazi matematikai gondolkodásnál felvett szel
lemi magatartástól."
(Mennyiségtan! és Természettudományi Didaktikai 
Lapok X. évf. 194-3. ( 130. old.)

Az 1950-es gimnáziumi tantervben a matematikatanításá
nak fő feladata a gondolkodásra való nevelés, Ezt a fela-

P ^ Ъ\\у иS !% А\í>
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datot csak a matematikai fogalmak szűk körében valósította 

meg* Nagyon sok, a felsőbbfoku matematikai tanulmányokhoz 

is igen fontos fogalommal való elsődleges ismerkedés maradt 
el, pl, az irracionális szám, a határérték,.differenciál-* 

hányados,stb. így nem készíthetjük elő tanulóinkat újabb- 

újabb matematikai fogalmak elsajátítására, a tovább nem 

tanulók számára sem a$tink elsődleges képet arról, hogy mi
lyen módszerei, eszközei lehetnek még a valóság matemati
kai leírására.

Ezen időszak középiskolai matematika oktatásáról a kö
vetkezőket mondta Hényi Alfréd a dialógus a matematika 

tanításáról" c. cikkében«
"Korszerűtlen, elavult az iskolai matematikai 
tananyag* Aki végighallgat ma egy matematikaórát 

az iskolában, az ókori Egyiptomban érzi magát." 

Mit kellene még tanítani a középiskolában, erre a kérdésre 

a fenti dialógus Így válaszol«
"Gondolok itt elsősorban a kombinatorikára, má
sodsorban pedig az analízis és a valószinüség- 

számitás elemeire* A kombinatorika elemeit már 

az általános iskola felsőbb osztályaiban tanítani 
lehetne. Az pedig véleményem szerint egyenesen 

nevetséges, hogy az analízis alapfogalmait, a 

valószinüségszámitás és a matematikai statisz
tika elemeit a középiskolában nem tanítják. Ez
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olyan, mintha az elektromosságról és az atomfi
zikáról az iskolában nem hallanának a diákok 

semmit, hanem fizika cimén csak az emelőt, a 

mérleget és a csigát tanítanék."
"Hagyon áporodott az iskolai matematikaoktatás 

levegője, és ezen nem lehet a bútorok ide-oda 

tologatásával segíteni* Ki kell tárni az abla
kokat, be kell engedni a napfényt, a friss le
vegőt, be kell engedni az iskolába az élő és 

fejlődő tudományt!”
Az 1965-ben megjelent középiskolai matematika tanterv 

"kitárta az ablakokat". Uemcsak bővitette a matematika tan
anyagát, hanem a már korábban is tanított anyagrészek kor
szerűbb, gazdaságosabb feldolgozását is megkívánta. Pél
dául a vektorok segítségével tárgyalta a trigonometriát és 

az analitikus geometriát. Ez a tanterv újra előirta az 

analízis elemeinek tanítását.
IIX. osztály« Differenciálszámítás (kb. $2 óra)
A differenciálhányados szemléletes fogalma. 

(Érintő iránytangense, sebesség, gyorsulás.)
Az у = axr függvény differenciálhányadosa 

konkrét esetekben. Az у a sin x, у = cos x 

függvény differenciálhányadosa. Szorzat, hánya
dos, összetett függvény differenciálhányadosa 

(konkrét példák alapján).
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A függvény változásának és a differenciálhánya
dosnak a kapcsolata (szemléletesen)i növekedés, 
fogyás, szélső érték; Szélsőérték-feladatok meg
oldása (fizikai és kémiai feladatok is} A máso
dik differenciálhányados*

IV. osztály* Integrálszámítás (kh* 35 óra)
A görbe alatti terület meghatározása. Határozott 

integrál. (Newtoni-Leibniz formula) Határozatlan 

integrál.
Alkalmazások« terület, munka, potenciál stb. meg
határozása. Hasáb, henger, gúla és csonka gúla 

térfogatának meghatározása integrállal. Forgás 

testek (kúp, csonka kúp és gömb) térfogata.
Ez a tanterv nem tartalmazza a függvény határértékét, foly
tonosságát és a konvergens sorozatokat. Ezért a differen
ciálhányados bevezetése éppolyan előkészítetlen, mint az 

1945 előtti tantervekben.
1965 és 1969 között a tantervhez a következő új mate

matika tankönyvek jelentek meg a gimnáziumok és szakközép- 

iskolák számára.
Horvay Katalin-Pálmay Lóránt« Matematika a gimnáziumok és 

szakközépiskolák I. osztálya számára.
Horvay Katalin-Pálmay Lóránt* Matematika a gimnáziumok és 

szakközépiskolák II. osztálya számára.
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Caapáry Endre-Horvay Katalin-Pálmay Lóránts Matematika a 

gimnáziumok ée szakközépiskolák III, osztálya számára* 

Csapáry Endre-Gyapjas Ferenc-Horvay Katalin-Pálmai Lóránt j 
Matematika a gimnáziumok és szakközépiskolák IV, osztálya 

számára.
Az analízis elemei a III, és IV, osztály számára ké

szült tankönyvekben található, differenciálszámítás, soro
zatok és integrálszámítás c, fejezetekben,

A fent emlitett III, osztály számára készült matematika 

tankönyv eltér a tantervtől,, mert részletesen foglalkozik 

a függvény határértékével, értelmezi a függvény folytonos
ságát és bevezeti a konvergens sorozat fogalmát.

Az analízis tanításában, tartalom és felépítés tekin
tetében is a tanterv irányitó szerepét a matematika tan
könyvek vették át.

Az analízis fogalmainak a fenti tankönyvek szerint tör
ténő bevezetése igen sok problémát okozott a tanítási gya
korlatban, A szaktanárok sem voltak megfelelően felkészít
ve ezen, viszonylag új témakörök tanítására, igy ugyan so
kan a tankönyvek feldolgozásmódját követték, amely nem a 

legeredményesebb útja az analízis tanításának,
Szőkefalvi-Hagy Béla akadémikus is sürgeti a "Matema

tika a középiskolában" cimü cikkében a matematika tanköny
vek analizis részelnek alaposabb átÍrását,

A matematika szakfelügyelők jelezték a tanítás során
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felmerülő problémákat az OPI-nak és a Művelődésügyi Minisz
tériumnak, 1972-ben a Művelődésügyi Minisztérium Gimnáziumi 
osztálya az alábbiakat állapítja meg a gimnáziumi tanter
vekről :

"Csaknem minden tárgy esetében ellentmondás van 

az adott óraszámok és a tananyag mennyisége kö
zött, A tananyag kiválasztásában az dominált, 

hogy mit kellene megtanítani és háttérbe szorult, 

hogy mennyit lehet megtanítani. Ebből ered a 

tantervek mennyiségi maximalizmusa, amit azután 

a tankönyv és a tanítási gyakorlat gyakran tovább 

fokoz,"
Az 1972 júniusában hozott párthatározat szellemében csök

kentették a gimnáziumi matematika tananyagot és 1973/74-es 

tanévtől kezdve a módosított, csökkentett matematika tananya
got tanítottak a gimnáziumban.

Továbbra is érvényben maradt az 1965-ös gimnáziumi Tan
terv és Utasítás a Tananyagcsökkentés a gimnáziumban — Mate
matika - Tanári útmutatóval kiegészítve,

A tananyagcsökkentés a differenciál-, és integrálszá
mítást is csökkentette.

Az előbb emlitett tanári útmutatóban a következő olvas

ható:
"A differenciálszámítás a gimnáziumi III, osz
tályos tankönyv alapján nem tanítható, 1973
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szeptemberére külön kiadványt jelentetünk meg 

kb. az alábbi tartalommal:
Függvény határértéke a végtelenben; a végesben. 

Jobb és baloldali határérték.
Függvény folytonossága,
A differencia- és a differenciálhányados fogal
ma, geometriai és fizikai jelentésük*
Polinomok deriváltja.
Szélsőérték-feladatok megoldása,
Héhány differenciálható függvény menetének vizs
gálata.
Héhány görbe adott pontjában húzható érintőjének 

egyenlete,”
Az integrálszámítás lényegében nem változott az előfcő 

tantervhez képest.
Ez a lecsökkentett analízis tananyag a gyakorlati alkal

mazások lehetőségét nagyon szűkre szabta, 1973 decemberében 

jelent meg a fent említett két kiadvány Cser Andor: Diffe
renciálszámítás, Kiegészítő a Matematika a gimnázium III, 

osztálya számára cinrü tankönyvhöz — majd 1974-ben Cser Andor: 
Integrálszámítás Kiegészítő a Matematika a gimnázium XV, 
osztálya számára cimü tankönyvhöz.
Sajnos ezek a tankönyvkiegészitők nem könnyítették meg az 

analizis gimnáziumi tanítását, mert még több hiányossággal 
rendelkeztek, mint az előző matematika tankönyvek.
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Az anallzie gimnáziumi tanításában .jelenleg
használt tankönyvek áttekintése

A tankönyv a matematika tanulás és tanítás egyik 

fontos segédeszköze, elsősorban a tanulók számára készül,
A matematika tankönyvnek tudományos an helytálló is

mereteket kell tartalmaznia, de nemcsak definíciókat, té
teleket bizonyítással vagy anélkül, hanem segítséget kell 
adnia ahhoz is, hogy a tanulók elsajátítsák a matematikai 
gondolkodás lényegét. A tankönyv segítségével tanuljanak 

meg kapcsolatokat, összefüggéseket észrevenni, tanuljanak 

meg sejteni, bizonyítani, általánosítani,
A tankönyv kidolgozott feladatai mutassák meg, hogyan 

lehet egy-egy probléma megoldásához hozzákezdeni, azt a 

matematika nyelvére lefordítani, a megoldást leimi.
Jó, ha vannak a tankönyvben önálló elolvasásra szánt 

részek is, mert a diákoknak meg kell tanulniok a matema
tikai szövegek olvasását és olvasás alapján való megértést. 

Mindezeket a tankönyvnek egyszerűen, világosan, a 

tanuló számára érthetően kell közölnie,
A tankönyv a tanuló számára készül, de a tanárnak is 

segítségére lehet az oktató munkában. Ez különösen fennáll 
az analízis tanításánál. Ugyanis hosszabb ideig (kb, 15 

évig) nem tanították a gimnáziumban a differenciál- és
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integrálszámítás elemeit, ezért e témakörben nincs a ta
nároknak tanítási tapasztalatuk - a tanárok nagy része 

nem tanulta gimnáziumban az analízist, akik tanulták vagy 

tanították, azok számára is teljesen új volt a tankönyv 

által közölt felépítési mód» - ezért jobban támaszkodtak 

a tankönyvre, mint más? hagyományosabb témakörök esetében*
Az analízis fogalmai, módszerei kapcsolatban vannak 

a tanulók által korábban megismert, elsősorban függvény
tan! fogalmakkal* Az analízis fejezeteinek bele kell il
leszkedniük a gimnáziumi matematikatanítás logikus rend
szerébe, figyelembe kell venni a tanulók meglévő ismere
teit, Az analízis előtt tanított témaköröknél is gondolni 
kell az analizia fogalmaira, e azokat a lehetőségekhez 

képest elő kell készíteni.
Az egyes anyagrészek kapcsolatát a tankönyvnek is 

meg kell valósítania, továbbá gondosan meg kell tervezni 
a fogalmak kialakítását, és azoknak a problémák megoldá
sában való alkalmazását,

Nézzük meg, hogy az 1968-ban és 1969-ben megjelent 
gimnáziumi matematika tankönyvek - Csapáry Endre-Horvay 

Katalin-Pálmay Lóránt: Matematika a gimnáziumok és szak
középiskolák III, osztálya számára és Csapáry Endre- 

Gyapjas Ferenc-Horvay Katáiin-Pármay Lóránt: Matematika 

a gimnáziumok és szakközépiskolák IV, osztálya számára 

(az alábbiakban III, o. tankönyv ill, IV, о* tankönyv)
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- mennyiben tesznek eleget az előbb felsorolt eljárások
nak!

Alapvető követelmény a matematika tankönyvvel szem
ben, bogy ne tartalmazzon téves állítást, a fogalmaknál, 
a tételeknél ne vegye általánosnak a speciális esetet,

A III, osztály számára készült tankönyv néhány téves 

állítást is tartalmaz. Például egyenlőségjelet tesz a so
rozat korlátossága és konvergenciája közé, mert a 396. 
oldalon a következő olvashatót

°n =131
ló pontokat az у tengelyre. Azt látjuk, hogy 

a sorozat elemeit ábrázoló pontok nem szóród
nak szét a számegyenesen, hanem beleférnek pél
dául a (0,1) intervallumba. Ezen pontosan a kö
vetkezőket értjük. Legyen £ egy tetszőleges 

kicsiny pozitív szám. Minden 6 -hoz létezik 

olyan П természetes szám, hogy ha n ^ N,
0 < < £ egyenlőtlenség.”

sorozat elemeit ábrázo-"Vetitsük az

akkor teljesül a
2“

Három oldallal később, már helyesen állapítja meg a tan
könyv, hogy a korlátosság a konvergenciának csak szüksé
ges feltétele. A függvény határértéke a végesben c. feje-

—2^/.
zetben, a 224. oldaon az «gy s x + 2 egyenlőségről az 

alábbiakat állapítja meg a tankönyv.
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"A felirt azonosságnak csak akkor van értelme, 

ha x jí 2 . A balo&alnak az x = 2 helyen nincs 

értelme, hiszen nullával nem oszthatunk* A jobb 

oldalnak nincs értelme az x = 2 helyen, kü
lönben a két oldal nem lenne egyenlő*”

A függvény grafikus képének felrajzolásáról is téves kép 

alakulhat ki a tanulóban a tankönyvben lévő példa alapján*
" függvény grafikus képét szeretnénk felraj-

-szel megegyező függ—

sin.xAz у =
zolni* Ábrázoljuk az i-szel és a 

vényértékeket, majd Így folytatja а III* o. tankönyv a

x
X

217* oldalon:
”Az elmondottak alapján, vázoljuk a függvény 

grafikonját. Célszerű még az x = 0 hely köze
lében a függvénygörbe egy'pontját meghatározni*" 

Ilyen téves fogalmakra, hamis állításokra nem lehet ala
pozni az analízis tanítását*

A matematika tankönyvnek olyannak kell lennie, hogy 

abból a tanuló megismerje a matematikái gondolkodást.
А III. és IV. osztályos tankönyv egy új fogalom beve

zetésekor valamilyen gyakorlati problémát vet fel, igy 

késztet arra bennünket,, hogy újabb ismeretekhez jussunk*
Ez nagyon jó módszer addig, amig nem mondvacsinált prob-» 

léma, vagy amig a tanulók nincsennek az absztrakció olyan 

fokán, hogy képesek lennének újabb elvont ismeretek meg-
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szerzésére a konkrét példa felvetése nélkül is*
Az analízis fogalmainak kialakítása igen alapos, át

gondolt felépítést kiván* nézzük meg, hogy a III* osztá
lyos tankönyv hogyan alakítja ki a függvény határér
tékének a fogalmát*
Hem a legszerencsésebb, hogy a tankönyv a függvény ©© -ben 

vett határértékét vezeti be először, hiszen magáról a 

©o-ről sincs, tiszta fogalmuk a tanulóknak* Az „ 1 
7 = x

függvény «»-ben vett határértékének (tulajdonságának)
kialakításakor és más esetekben is elköveti a tankönyv 

azt a matematikailag súlyos hibát, hogy egy-két esetből 
az általánosat is bizonyítva látja* Ugyanis az у = ~

1függvény vizsgálatakor t = ^ » L = 0,01 és £ =
ss o, 0005-hez tartozó küszöbszám meghatározása után a 215* 

oldalon igy folytatja a tankönyv*
"Fogalmazzuk meg általánosan is megfigyelésün
ket* Az у ss i függvény az x ? 0 intervallum- 

ban a következő tulajdonsággal rendelkezik. 

Helyezzünk rá az x tengelyre (az x tengely 

fölé) tetszőleges £, 0 szélességű sávot* A
sávszélességtől függően, mindig található olyan 

R szám, hogy hacsak az x > R , az у = 1
x

függvényértékek a kijelölt sávban lesznek. Az 

R szám értéke egyszerűen meghatározható*
R = — n

b
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Itt volna az első alkalom arra, hogy logikailag végig vi
gyük az okoskodást, minden 

küszöbszám 

könyv* Az у =
nek megállapítása az у = ~ függvényéhez hasonlóan tör
ténik, ugyanazon hiányosságokkal együtt*

Valamivel előbbre jut a tankönyv a e» -ben vett vé
ges határérték kialakításában az у = 

vizsgálatával. Most már egy konkrét esetből, 

általánosít a 218. oldalon.
"De akármilyen keskeny sávot húzunk az x ten
gely mint középvonal körül, mindig található o- 

lyan R szám, hogyha az x ? R , akkor a függ
vénygörbe pontjai a kijelölt sávban maradnak."

A határértékfogalom kialakításában sajátos előre és hátra- 

lépések történnek, most már nem az x tengely fölé húzzuk 

a sávot, de csak keskeny sávot húzunk.
A függvény határértékfogalom mélyítését elősegíti 

olyan függvény vizsgálata is, amelynek nincs a végtelenben 

határértéke. Egy ellenpélda jól rávilágíthat a fogalom 

lényegére. Erre szolgálna az у = sin x függvény vizsgá
lata. Csak az a baj, hogy még a függvény ©° -ben vett ha-' 
tárértékének a fogalmát sem alakította ki jól a tankönyv, 

ennek a fogalomnak a tagadását is tévesen mondja ki a 

220. oldalont

£?0 -hoz, van olyan R 

• Ilyen kvantorokat még nem használt a tan-#•

függvény о» -ben vett határértékébe-!

sin x függvény
—bői

x
6 =
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"De akármilyen keskeny sávba nem helyezhető be—
függvény grafikonja* Ezen 

pontosabban azt értjük, hogy tetszőleges kicsi 
sávszélességhez nem található olyan R szám, 
hogy hacsak az x > R , akkor a függvénygörbe 

pontjai a kijelölt sávban lesznek,**

A III. osztályos tankönyv az у = x^ függvény végte
lenben vett határértékével tovább ködösíti az amúgy is ne
hezen kibontakozó határérték fogalmat. A 222. oldabn az 

alábbiak olvashatóki 
"Az у es x^ 

nincs határértéke", 

két bekezdéssel lejjebb pedig:
"Az у ss x^ függvénynek a plusz végtelenben van 

tágabb értelemben határértéke, és a határértéke 

plusz végtelen."
A felsorolt bevezető példák után a tankönyv a következő de
finíciókat adja meg a 223« oldalon.

le az у =s sin x

függvénynek a plusz végtelenben

"1. Az у ss f(x) függvénynek, amely értelmezve 

van a változó minden x ^ a > 0 értékeire, a 

plusz végtelenben vett határértéke az A szám, 
ha a függvény a következő tulajdonsággal ren
delkezik.
Jelöljük ki az у ss A egyenes körül tetszőleges



- 31 -

keskeny sávot az у = Á + £ 

egyenesekkel.
Ha bármilyen 

H szám, hogy az у = f(x) függvény grafikon
jának minden pontba az adott sáv belsejébe esik, 

hacsak az x > К , akkor azt mondjuk, hogy az 

у = f(s) függvénynek a plusz végtelenben a ha
tárértéke az A szám,
Jelöléses lim f(x) = A H

A másik definiciót nem készítette elő a tankönyv, s 

még téves következtetésre sarkallja a tanulót, amikor a 

223, oldalon az alábbiakat állítja*
"2, A 188, ábráról leolvashatjuk azt, hogy az 

x > R helyeken a függvényértékek és az A szám 

különbségének az abszolút értéke kisebb a sáv- 

szélesség felénél, 6 -nál.

00 у ~ A — £

£ ? 0 számhoz található olyan

y*k+t

A
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Ezért a függvény végtelenben vett határértékére 

a következő definíciót is adhatjuk*
Az у = f(x) függvénynek a + с» helyen a ha
tárértéke A , ha bármely pozitív £ -hoz talál
ható olyan Ш , hogy [ f(x) - A | < & , ha-
caak az x > R."

A tankönyv valójában nem alakította ki a függvény vég
telenben vett határértékének fogalmát. Hegmaradt a szemlé
letnél, hozzáragadt a függvény grafikus képéhez, véges áb
rához. Hem mutatta meg a fogalom lényegét. Arra sem adott 

példát, hogy hogyan lehetne eldönteni egy függvényről, 

hogy mi a határértéke a végtelenben, vagy lehet-e több kü
lönböző szám a határértéke?

А III. osztályos tankönyv a. függvény véges helyen 

vett határértékének kialakításakor ugyanazokat a hibákat 

követi el, mint a végtelenben vett határérték esetében. 
Ennek alátámasztására szolgáljon a tankönyv 228. oldalán 

található megállapítás.
"Ha valaki a sávszélességet például 0,02-nek 

vagy 0,00018-nak választaná, akkor is meg tud
nánk határozni az x = 3 hely megfelelő kör
nyezetét, amelyből kiválasztott bármelyik x 

értékéhez tartozó függvényértéknek megfelelő 

pont a grafikonon a kijelölt sávban lesz.
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(2х+1^Сх-З') függvénynek ezt a tulaj

donságát célszerű a következőképpen kifejezni.

Az у ss

Azt mondjuk, hogy a függvénynek az x = 3 he

lyen a határértéke az A ss 7 szám.”

Ilyen téves fogalomra épiti a tankönyv a függvény 

pontbeli folytonosságát, majd indoklás nélkül a követke

zőket állapítja meg a 239. oldalon:

"Például a véges helyen vett határérték vizsgá

latakor megismert у = 2z + 1 függvény az
2x ss 3 helyen, az yssx +x+l függvény az 

x = 1 helyen folytonos. De nemcsak ezeken a 

helyeken, hanem mindenütt folytonosak.”

Ebből a tanuló arra is következtethet, ha egy függvény egy 

adott helyen folytonos, akkor mindenütt folytonos.

A függvény intervallumon való folytonosságát nem értelmezi 

a tankönyv.

A függvény differenciálhányadosát rendkívül hossza- 

dalmasan, mintegy 50 oldalon keresztül vezeti be a tan

könyv. Nagyon jó gondolat a fizikával való kapcsolat fel- 

használása, a mozgó test pillanatnyi sebességének megha

tározása, de a probléma gyakorlati felvetése és megoldása 

- a játékautó mozgásának vizsgálata - nem a legszerencsé

sebb. Túlzás, és hamis következtetésekhez vezet a tan

könyvnek az a törekvése, hogy minden problémát, útfügg-
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vénnyel, átlagsebességfüggvénnyel értelmez. Például a 

274. oldalon az a és (l-а) oldalú négyzetek terület

összegét megadó T = 2(a - függvényhez mozgást
rendel.

"Ezzel a függvénnyel leirt mozgásról például a 

következőket mondhatjuk el. A T tengelyen moz
gó test az időmérés kezdetekor 0 ponttól 1 m 

távolságban, ^ időegység múlva jy m távolságban 

van. Ezután a test a T tengelyen pozitív irány
ban mozog."

így nem láttatja meg a tankönyv azt, hogy különböző problé
mákat azonos módon, azonos matematikai eljárással oldhatunk
meg.
A differenciálhányados fogalmának kialakítása egysíkú lesz. 

A folytonos görbe érintőjének problémáját olvasmányként 
tartalmazza a tankönyv.

Az analízis fogalmai közül a határozott integrál fo
galmát vezeti be legkörültekintőbben a IV. osztályos mate
matika tankönyv. Eltérő, gyakorlati jellegű problémák fel
vetésével, megoldásával kezdi, majd a közös megoldási mó
dot általánosítva vezeti be a folytonos függvények Hiemann- 

féle határozott integráljának fogalmát. Ezt a fogalmat az
zal is mélyíti a tankönyv, hogy nem integrálható függvény
re is mutat példát.
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Alkalmazások szempontjából helyes, hogy rá irányítja 

a figyelmet a tankönyv a határozott integrál kiszámítá
sára. így jut el a területfüggvény,, a primitiv függvény 

fogalmához» Ez az út nem töretlen, a 49« oldalon lévő 

speciális у a - 1 függvény csak figyelemelterelő»
A határozott integrál egyik bevezető példa általáno

sításakor téves következtetést von le a tankönyv a 15.
oldalon.

= (5 ♦ |) - (5 - |) = ^■”Sa - 

De lim ~ « 0
n*»0O

sn

Ebből következik, hogy valóban a Sn - sn csök
ken, ha n értókét növeljük,"

А III» és IV» osztályos matematika tankönyvek nemcsak 

az analízis fogalmainak kialakításában, hanem azok tulaj
donságainak, tételeknek a kimondásában is tévedéseket kö

vetnek el.
Néhány tételt nem mond ki szabatosan a tankönyv. Pél

dául a függvények deriválására vonatkozó tételekről nem 

derül ki, hogy egy pontra, vagy intervallumra vonatkoznak 

a feltételek és állítások,
A szorzatfüggvény deriváltjára vonatkozó tétel esetén túl 
erős feltételeket ad meg а III, osztályos tankönyv a 329. 
oldalont
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"Feltételezve azt, hogy az n(x) éa a v(x) 

függvények mindenütt differenciálhat ók, hatá
rozzuk meg az f(x) » n(x) « v(x) szorzat
függvény de r ivált j át * "

Az у =s függvény deriváltjára vonatkozó tétel
nyitásánál (XII*o* tankönyv 325-327. old*) igen zavaró, 

hogy a konkrét esetre és az álltalánosra felváltva hivat
kozik*
További hiányosságok is tételek bizonyításánál а III* és 

IV* osztályos tankönyvekben* Azt az alapvető didaktikai 
követelményt sem elégítik az említett tankönyvek, hogy 

csak ismert fogalmakkal, állításokkal lehet újabb állítá
sokat bebizonyítani* Például a lim

о
rozásánál a tankönyv felhasználja a függvények határér
tékének egyenlőtlenségére vonatkozó tételt, de még szem
léletesen sem indokolja, hogy a cos x < < i ha

JSt

- 1 < * < 2

bizo-

sin X в 1 megbatá-x

és x 4 0 egyenlőtlenségből miért követ

kezik, hogy lim = 1 .
о x

A differenciálható függvények menetének vizsgálata
kor а III* osztályos tankönyv 298* oldalán a következő 

mondat szerepels
"Pozitív függvény határértéke azonban biztosan 

nem negativ,"
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A függvények határértékénél nem szerepelt ez az állítás, 

de még most sem lenne késő igazolni«
Több esetben egy-egy tétel bizonyítását a szemlélet

re való hivatkozással végzi el, holott a szemléletes pél
dákkal csak hihetőbbé tehetjük* az állítást«
Például a területfüggvényekről a következőket Írja a IV. 

osztályos tankönyv az 52. oldalon:
Szemléletesen azt is beláthatjuk, hogy ha x 

értékét kicsit változtatjuk, akkor a terület ér
téke is kicsit változik« A területfüggvény tehát 

folytonos."
Ebben az állításban a függvény folytonosságának eddig a ta
nulók álltai nem ismert értelmezése szerepel«

Ugyancsak a IV. osztályos tankönyv 53* oldalán olvas
ható, hogy

I(x) - T(x0)I 
(az ábrán bevonalkázott idom területének a szánt- 

értéke) egyenlő egy olyan А В C D téglalap te
rületének a számértékével, amelynek А В alapja 

[x - x0] hosszúságú, magassága pedig egyenlő 

az у e f(u) függvénynek az [xQ,xJ ill.
intervallum valamely c helyén felvett 

függvényértékével, f(c) -vei."

"Szemléletesen látható, hogy a

íx'*o]
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CxЛ
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А III. osztályos tankönyv differenciálszámítás с. fe
jezetének kidolgozott feladatainak egy része hiányos, mint 
például a függvény határértékének meghatározása, más részé
nek a megoldása hosszadalmas, nem lényegremutató, mint a 

már emlitett négyzetek teriiletöeszegének meghatározásakor.
A szélső érték probléma megoldása, a tankönyv kidolgozott 

feladataiban jónak mondható.
A differenciálszámitás c. fejezet végén szereplő sok 

szép feladat egyrésze kárbavész, mert bizonytalan fogalmak
kal, meg nem értett aállitásokkal a problémák értelmes - 

nem csak formális - megoldása reménytelen.
Az analizis fogalmainak kialakitását negkönnyitette 

volna az is, ha a tankönyv egyes fejezetei között nagyobb 

egymásra épülés lenne, mind formailag (pl. jelölések), mind 

tartalmilag: Már az elemi függvények tanitásánál kellene 

bevezetni a tankönyvnek például a függvény jelölésnódját, 
összetett függvény fogalmát, a függvényekkel való alapműve
leteket, a függvények jellemzésére használt fogalmakat, mint
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például a mono tons ág, szélsőérték korlátosság, stb.
A függvény határértékének megértését megnehezítheti az is,
hogy sem a III. osztályos, sem a II. ill. I. osztályos

{ < b alakú egyenlőtlenségtankönyv nem tartalmaz Jx 

get.
— Q

Ezeket az Ismereteket az analízis fogalmainak beve
zetésekor kell pótolni. A III. osztályos tankönyv est a 

pótlást nem a legszerencsésebben oldja meg. Például a függ
vény határértékét már bevezette és ezután kerül sor a tan* 

könyvben a függvény jelölési módjára, helyettesítési ér
tékére. ,

Vagy a függvény monotonságának, folytonosságának ér
telmezése után definiálja a IH. osztályos tankönyv az in
tervallumot.

A függvényekkel való alapműveletek utólagos értelme- 

zésésre sem tér ki a tankönyv, csak két függvény összegé
nek, szorzatának, hányadosának határértékét, differenciál
hányadosát értelmezi*

A matematika tankönyvnek mind szakmai, mind nyelvi 
szempontból pontosan, szabatosan kell kifejeznie magát.

A III. és 17. osztályos tankönyveket nehéz olvasni,, 

még nehezebb tanulni belőlük. A bevezető részeknél a könyv 

nagyon terjengős, nem emeli ki a lényeget. Van olyan eset, 

amikor ismert tényeket agyonmagyaráz - például cos 0 e 

féloldalon keresztül indokolja a III. osztályöe tankönyv
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a 240. oldalon* Más esetben, indokolatlanul igen szűksza
vúan "könnyedén kiszámítható" "egyszerűen meghatározható" 

megjegyzéssel intézi еГ. Hem egyértelmű az emlitett tan
könyvek jelölésmódja sem, pl* a III* osztályos tankönyv 

223* oldalán lévő definícióban a Á számként és egyenes
ként is szerepel*
A tankönyvek a fogalmakat, tételeket "pontosan", "ponto
sabban" definiálják.

A tankönyvnek tartalmaznia kellene az analízis kiala
kulását elősegítő problémákat, matematika történeti vonat
kozásokat, kiemelendő matematikusok közöttük több magyar 

munkásságát (röviden)*
A felsorolt hiányosságok miatt csak a tankönyvből való 

analízis tanítás nem lehet eredményes* Uj anyagrész tanítá
sára fel kell készíteni a szaktanárokat módszertani és 

szakmai továbbképzés keretében* Ezzel csak részben magya
rázható, hogy problematikus az analízis gimnáziumi taní
tása, mert szakmailag és pedagógiailag jól felkészült szak
tanár átsegíti a tanulókat a tankönyv hiányosságain*
De nem ez a legjobb megoldás, hanem jó tankönyveket kell 
adni a tanulók kezébe*

Az 1973-ban végrehajtott tananyagcsökkentés erősen le
redukálta a differenciál-, és integrálszámítást* (Ld* a 

20* oldalon.)
A csökkentett tananyag és az elemzett III* és IV*
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osztályos matematika tankönyv analízis fejezeteit annak 

hibái és hiányosságai miatt Cser Andor átdolgozta, 1973- 

ban a "Differenciálszámítás" és 1974—ben az "Integrál
számítás” címmel kiegészítő tankönyv jelent meg a gimná
ziumok számára, Ezek a kiegészítő tankönyvek léptek a 

tanterv helyébe, mert új tanterv nem jelent meg a tan
anyagcsökkentés után.

Ezen kiegészítő tankönyvek tartalmukban és feldolgo
zásmódjukban még több a hiba, a hiányosság, mint az elő
ző a III, és 17, osztályos matematika tankönyvekben,
A ”Differenciálszámitás" cimü kiegészítő tankönyvről 
Kósa András a következőket mondja a "Tanítsunk-e analí
zist a középiskolában?" c, tanulmányában (ELTE Szakmód
szertani Közleményei 1974*)

"A megjelent új "tankönyv" nem tekinthető a régi 
könyv "difforenc iái számítása" átíráséinak. Más 

anyagot tartalmaz, és a korábbinak csak a hi
bái és modorosságai közül vesz át egynéhányat,
A fogalmakat előkészítő példák felvetése tel
jesen formális, gondatlan és esetleges, semmi 
kapcsolatuk nincs a kiindulásul szolgáló fel
adattal,"

"Elhibázott dolog függvény végesben vett határ
értéke előkészítésénél olyan eszközöket használ
ni, amelyek pl, az állandó függvények esetében 

nem alkalmazhat ők,"
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Ez az új tankönyv is hivatkozik a tanulók által nem 

iámért fogalomra, például az 53. oldalont
"bármiképpen vesszük is fel az x értékek va
lamely szigorúan monoton növekvő (véges vagy 

végtelen) sorozatát, a hozzájuk tartozó у 

értékek sorozata is növekvő lesz*"
A sorozatokat a gimnázium IV. osztályában tanítjuk.

Téves állítások is vannak ez új tankönyvben, például
(x-1 ha x ~ 0
^x+1 ha x > 0

függvényről a következőt állapítja megt
"E függvény folytonosságát is jellemezhetjük 

úgy az x я О -helyen, hogy bal oldalról foly
tonos, valamint jobb oldalról is folytonos, 

mégsem: folytonos."
Az új tankönyvnek a függvények vizsgálata a derivált függ
vény segítségével c. részéről Kósa András a következőket 

Írja a már említett cikkében:
"Nem tudok azonban egyetérteni azzal,, hogy pl. 

derivált függvény tulajdonságait és alkalmazha
tóságát illetően valami leiró .jellegű dolgot 

tanítsunk olyan formában, amely talán szokásos 

más, elsősorban humán jellegű tárgyak egyes 

részeinél, de Idegen a matematikától•"
Az új tankönyv stílusáról Kósa András a következőket Írja:

f(x) = <a 28* oldalán az
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"A stilus ^ mind matematikai, mind nyelvi ol
dalról nézve - régi és feltűnően pongyola*
Az új tankönyv nem tesz különbséget függvény éa 

a függvény görbéje között, a függvénynek van 

képlete és pontja is, de a legritkább esetben 

van értelmezési tartományai a sávnak hol széles- 

sége van, hol sugara, ezt £ -nal, esetenként 

Zt -nal jelöli* ütem lehet megtudni, hogy a függ
vény "viselkedésén” mit ért; a tankönyv végén is 

a függvény viselkedését kutatja, de már az 3* 

oldalon azt kapjuk feladatként, hogy "Írjuk le” 

egy csomó függvény viselkedését* Különben tel
jesen mindegy, hogy ezek a feladatok mikor sze
repelnek I az új "tankönyv alapján e függvények 

többségét úgysem fogjuk tudni differenciálni*" 

Mindezek után igen komoly következtetést von le az emlí
tett cikkiró*

"Meggyőződésem, hogy az új "tankönyvét" nem lenne 

szabad sem a tanár, sem a diák kezébe adni* Kié
rni hibái miatt még arra sem tartom alkalmasnak, 
hogy akárcsak egy iskolában is kísérletezés foly
jék az új "tankönyv" alapján*

Sajnos Cser Andor "Integrálszámítás” c. tankönyvkiegé- 

szitője tartafaában és feldolgozásmódjában is teljesen hi
bás, alapvető szakmai és didaktikai követelményeknek sem
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tesz eleget* E tankönyvkiegészitő a határozott integrál, 

fogalmát qgy téves állításra alapozza, mert a 25# oldalon 

a következőt állítja:
"Ha n sorban felveszi az 1, 2, 3« 

mészetes számokat, akkor az 

feltétlenül szigorúan) monoton növekedő és fe
lülről korlátos sorozatot alkotnak (egyik fel
ső korlát - bizonyíthatóan - a S^) a Sn ér
tékek pedig (nem feltétlenül szigorúan) mono
ton csökkenő és alulról korlátos sorozatot ké
peznek (egyik alsó korlát - bizonyíthatóan - 

a sx .)"
A tankönyv nem vette figyelembe, hogy egy intervallum 

egyenlő részekre való osztása, nem az adott 

intervallum továbbosztása*
A tankönyvkiegészitő nem tesz különbséget tétel és 

definíció között* Csupán egy definíció található - jelö
lése szerint - a tankönyvkiegészltőben a 26* oldalon:

"a közös határértéket nevezzük az f(x) függ
vény [a,b] intervallumra vonatkozó határo
zott integráljának. A határozott integrált igy 

jelöljük:

tér
ért ékek (nem

•

sn

1,2,3 , •• *

b
a j f(x)cbc."T = lim s a lim S 

n-i>«*> n n-»oo U a
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További definíciók tételként szerepelnek, például a 33* 

oldalon
b a

n J f (x)cbc о ~ J f(x)dx "
a ö

vagy a 34* oldalon

a
" y* f(x)dx в О . "

a

Uem minden tételt jelöl meg a tankönyvkiegészitö* A szö
veges részekben jelölés, bizonyítás és bizonyítás igénye 

nélkül is szerepelnek matematikai állitások, például az 

34. oldalon*
"Másfelől világos, de könnyű a szabatos bizo
nyítása is, hogy lim dl = r *"

nn

Az tény* hogy e témakörben nem tudunk minden tételt bebi
zonyítani* egyrészt matematikai ismeretek hiánya, másrészt 
időhiány miatt* De ezt meg kell mondani, nem pedig "köny- 

nyedségre" hivatkozni, vagy a szemléletből bizonyítottnak 

elfogadni, mint pl*, a.36. oldaton olveshatjuks
"Szemlélet alapján elfogadjuk, hogy ha f(t) 

folytonos függvény, akkor T(x) területfügg
vény is folytonos.':*

A tankönyvkiegészitö nem tisztázza a terület és a határo

zott integrál kapcsolatát* A 33» oldalon egy adott függ
vény esetén a következőt állapítja meg* "a terület mérő-
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száma negativ".
Sajátos, nem definiált fogalmakat is használ pl# a 

33., oldalon* "részintervallum előjele", a 41. oldalon*
a 48. oldalon* a "téglatest alapja". A 

legutóbbi fogalomra a következő értelmezés található a 

48# oldalon*

"felületvonal"

"A téglatestnek két olyan lapja van, amelynek 

területe ab * Ezért a téglatestnek két (egy
mással párhuzamos) alaplapjáról fogunk beszél**

2

ni*"
intervallumsorozat esetén (11. oldal) 

nem szerencsés ezen intervallumok bal-, és jobbvégpontja 

helyett azok alsó és felső határairól beszélni.
Ez a tankönyvkiegészitő is elköveti azt az alapvető 

hibát, hogy nem ismert fogalmakra, tételekre hivatkozik 

az új ismeret bevezetésekor. Mindazokat a hibákat elköve
ti, amelyeket a korábban használt IV. osztályos tankönyv 

integrálszámítás cimü fejezete, még egy további ismeret
len tételt - a korlátos monoton sorozatok konvergenciá
jára vonatkozót *» ismertnek tünteti fel*

E tankönyvkiegészitő kifejezésmódja, stilusa körül
ményes, hosszadalmas,, sok az elbeszélő elem benne, mate
matikailag nem szabatos. A térfogatszámitás egyes feje
zetei igen primitívek#

Talán célszerű lenne a tankönyvkiegészitőben a tétel 
és a definíció szavakat is kiiroi, nem csak a lapszélen

*• íS»*Snj
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esetenként 3elöli.
Sajnálatos, hogy értelemzavaró sajtóhibák is vannak 

e tankönyvkiegészitőben, például a 35* oldalon:
,bb

" j f(x)dX ss
a

- J f(x)dx « 

a

az 55* oldalon:
"A ft végtelen, nem szakaszos tizedes tört, ra
cionális szám.”

Mindezekből látható, hogy ezen tankönyvkiegészitők- 

ből sem tanítható gimnáziumban eredményesen az analizis.
Egyik fontos fogalomnak, a függvény határértékének 

bevezetését nem könnyítette meg, sőt inkább megnehezítette.
"A tanulóknak az új “tankönyv" vajmi kevés, va
lóban új ismeretet ad, sőt a korábbról ismert 

dolgok elméleti alátámasztását sem igen lehet 

kivenni, hiszen ezek zömében is a más ismert 

rajzok segítségével jut el."
Írja Kósa András a már említett cikkében.

Uagyon fontos feladat lenne a tankönyvkiegészitők hi
báinak kijavítása, hiányosságainak pótlása, vagy új tan
könyv írása.

Az analizis fogalmainak bevezetése nem csak az elem
zett tankönyvekben használt felépítéssel lehetséges, hanem 

például a számsorozatok segítségével is.
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Az analízis tanítása számsorozatokkal

Az analizia gimnáziumi tanításának egymástól eltérő 

útjai lehetségesek. Egyik lehetőség a jelenlegi gimnázium 

mi matematika tankönyvekben közölt felépítési mód, amely 

a függvény határértékére alapozva vezeti be a függvény 

folytonosságát, diffe renoiálhányadosát.
Másik lehetőség az analízis fogalmainak számsorozat 

tokkal, konvergens számsorozatokkal történő bevezetése.
Ezzel a bevezetési móddal a függvény folytonosságá

nak, határértékének értelmezése formailag egyszerűbbé 

válik. Például a konvergens számsorozatokra megismert mű
veleti tételek segítségével és a számsorozatokkal mega
dott definícióval könnyen meg tudjuk határozni egy függ
vény adott helyenvett határértékét.

A formai könnyebbség, egyszerűség mögött igen komoly 

tartalmi vonatkozás van, amelyet konkrét példák, ellen
példák segítségével kell tisztázni, a tanulóknak megmagya
rázni.

Ebben a felépítési módban az egyes témakörök az a- 

lábbi sorrendben követik egymást*
A számsorozatok

II. A függvény folytonossága
III. A függvény határértéke
IV. A függvény differenciálhányadosa 

A függvény integrálja.

I.

V.
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Az analízis tanítása számsorozatokkal

Az analízis gimnáziumi tanításának egymástól eltérő 

útjai lehetségesek. Egyik lehetőség a jelenlegi gimnáziumi 
matematika tankönyvekben közölt felépítési mód, amely a 

függvény határértékére alapozva vezeti be a függvény foly
tonosságát, differenciálhányadosát.

Másik lehetőség az analízis fogalmainak számsoroza
tokkal, konvergens számsorozatokkal történő bevezetése.

Ezzel a bevezetési móddal a függvény folytonosságá
nak, határértékének értelmezése formailag egyszerűbbé vá
lik. Például a konvegens számsorozatokra megismert művele
ti tételek segítségével és a számsorozatokkal megadott de
finícióval könnyen meg tudjuk határozni egy függvény adott 

helyen vett határértékét*
A formai könnyebbség, egyszerűség mögött igen komoly 

tartalmi vonatkozás van, amelyet konkrét példák, ellenpél
dák segítségével kell tisztázni, a tanulóknak megmagyarázni.

Ebben a felépitési módban az egyes témakörök az aláb
bi sorrendben követik egymástг 

A számsorozatok 

Hé A függvény folytonossága
III. A függvény határértéke
IV. A függvény differenciálhányadosa
V. A függvény integrálja.

I*
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Tantervileg a gimnáziumban az analizis tanitáaa a 

III. osztályban kezdődik. Valójában jóval előbb el kell 
kezdeni az analizis tanítását fogalmainak előkészítésé
vel. Gondosan meg kell tervezni a fogalmak kialakításá
nak folyamatát, mert az új fogalmak bevezetése és azok 

megértése nem könnyű feladat sem a tanár, sem a tanuló 

számára. Tanári tapasztalatból tudjuk, bogy könnyebb is
mert fogalmakkal új állításokat igazolni, mint új fogal
makat bevezetni. A fogalmakkal való első ismerkedés, a 

fogalmak kialakításának kezdeti szakasza nehéz didakti
kai feladat. A tanulók ismeretkörébe tartozó problémákon 

keresztül kell felkelteni bennük az újabb fogalmakkal való 

megismerkedés igényét, és értelmi szintjüknek megfelelően 

kell azt ki is elégíteni.
Az analizis fogalmai: kialakításának is első szaka

sza az előkészítés, amelyet a következő területeken vé
gezzük.

a) a valós szám fogalmának elmélyítése
b) a szükséges algebrai és logikai ismevetek kiala

kítása
c) a függvény fogalmának elmélyítése és tulajdonsá

gainak értelmezése
d) az analizis témakörén belüli előkészítés.
Nézzük kissé részletesebben az előkészítés szakaszát.
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a) A valós szóm fogalmának kialakítása bosszú folya
mat, be sem fejeződik a gimnáziumban, de sokat tehetünk 

azért, hogy a tanulók egyre több, a valós számokkal kap
csolatos tényanyagot gyűjtsenek össze, ismerjenek meg* 

Ilyenek lehetnek példáult
Két különböző racionális szám között végtelen sok 

racionális szám van*
A 0 és 1 közötti racionális számokat, vagy az 

összesét sorozatba tudjuk szedni.
A racionális és irracionális számok tizedestört alak
ja*
Az irracionális szám racionális közelitőértékei* 

Az irracionális számokkal való alapműveletek*

b} A számsorozatok konvergenciájának értelmezéséhez 

szükségünk van j a - x | < b ♦ alakú egyenlőtlenség, illet-
alakú egyenlőtlenségpár megoldá

sára, geometriai értelmezésére* Feltételezve, hogy már is
mert az intervallum, a környezet és a szimmetrikus környe
zet fogalma* A tanulók ezekkel az egyenlőtlenségekkel már 

a gimnázium első osztályában megismerkednek* Fel kell kel

teni a tanulókban a bizonyítási igényt, ennek kapcsán meg
ismerik a matematikai tételek szerkezetét, a szükséges, 
az elegendő, a szükséges és elegendő feltételeket, * tétel 
megfordítását, a tétel megadását* Bevezetjük a "minden";

a-b<x<a+bve
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"van olyan"kvantorok használatát is*
c) Az analízis tanítása soréin igen sok függvényt is

mernek meg a tanulók* A tankönyvekben lévő függvények ál
talában mindenütt folytonosak és differenciálhatók. Cél
szerű olyan függvényeket is bemutatni a tanulóknak, ame
lyek valamely helyen nem folytonosak, vagy valamely helyen 

nem differenciálhatók, mert igy jobb szemléletes képük 

alakul ki pl* a függvény pontbeli folytonosságéról, sza
kadási helyéről*.

A függvények transzformációval történő grafikus áb
rázolása is megkönnyíti a függvény tulajdonságainak értel
mezését* Az elemi függvények ábrázolásakor mindig utalha
tunk a transzformációkra*

A függvényekkel való ismerkedés során értelmezzük a 

függvény intervallumon való monotonságát, szélsőértékét, 

helyi szélsőértékét, korlátosságát, periódicitását, páros 

vagy páratlan voltát.
A függvény szélsőértékének, helyi szélsőértékének, 

korlátosságának értelmezése lehetővé teszi a "minden”,
"van olyan" kvantorok használatát is.

Célszerű értelmezni a függvényekkel végzett alapmű
veleteket, és fokozatosan bevezetni az inverz függvény 

és az összetett függvény fogalmát.
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d) Az analízis először bevezett fogalmaival és azok 

tulajdonságaival további fogalmakat és tételeket készítünk 

elő. Ezt az egymásra épülést is gondosan meg kell tervezni. 

Az analízis tanításánál is szem előtt kell tartani 
most is a század eleji matematikai reformbizottság célját 

törekvéseit:
"a matematika első sorban hasznos és gyakorlati értékű 

tudomány. Törekedjünk minél szélesebb körű gyakorlati 
alkalmazásokra. Hogy miért akarjuk ezen az alapon ren
dezni be matematikai oktatásunkat, arra többféle indító 

okaink vannak. Mindenekelőtt a következő: A matematika 

tudománya maga is gyakorlati feladatok kapcsán fejlő
dött; leglényegesebb felfedezéseit éppen oly problémák 

fölvetésének köszönheti, melyek a fizika és technika kö

réből valók. Maga a tudomány is csak hosszú idők nehéz 

munkájával tudta felépíteni a maga absztrakt fogalmait,
A gyermek sem alkothatja meg egyszerű definícióra azt a 

fogalmat, melynek megépítése magának a tudománynak is 

hosszú idejébe került. Kell, hogy a fogalomalkotás las
san, rétegszerüen történjék, A gyermek az iránt érdeklő
dik, amihez maga is hozzá tud nyúlni, aminek alapfogalmai 
lelkében tapasztalatai révén máris megvannak. De érdeklőt 

ni fog azért is, mert tudásának gyakorlati hasznát látja, ” 

(Beke-Mikola: Középiskolai matematika tanítás reformja

1909.)
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I* A számsorozatok

Az analízis tanításánál nagy segítségünkre vannak a 

történeti yonatkozások. Célszerű felvetni azokat a prob
lémákat (pillanatnyi sebesség , változó sebességgel mozgó 

test útja, görbe vonal érintője, görbevonalú sikidom te
rülete, stb.) amelyek elősegítették az analízis fogal
mainak kialakítását» Mutassunk rá, hogy ezen problémák 

megoldásában az a közös vonás, hogy végtelen sok köze
litő érték bizonyos feltételek mellett meghatározza a 

pontos értéket* így már kezünkben is vannak a számsoro
zatok»

A számsorozatok témakörben a következőkkel foglal
kozunk s

A számsorozat fogalma, ábrázolása» 

Részsorozat, sorozatok egyositése.
Monoton sorozatok, korlátos sorozatok. 

Konvergens—, divergens sorozatok* 

Konvergens sorozatok néhány tulajdonsága. 

Műveletek konvergens sorozatokkal.



- 54 -

A azárnaorozat fogalmát konkrét aorozatok megadásával 
alakítjuk ki,.Legyenek már előremutatók ezek a konkrét ao
rozatok, pl*, legyen közöttük korlátos, vagy monoton, vagy 

konvergens, vagy divergens sorozat*
A számsorozat (a továbbiakban sorozat) véges sok tag

jának ábrázolását a konvergencia geometriai értelmezése 

miatt számegyenesen végezzük*
A részsorozat és az egyesitett sorozat fogalmát is 

konkrét példák segítségével vezetjük be. Ezekre a fogal
makra a későbbiek során is szükség lesz* Például további 
konvergens ill* divergens sorozatokat képezhetünk rész
sorozat, és egyesitett sorozat segítségével, amelyeket a 

függvény határértékének, folytonosságának értelmezésekor 

is hasznosíthatunk*
A sorozatok monotonsága, korlátossága, e két tulaj

donság kapcsolata - pl. monoton növekvő sorozat alulról 
korlátos - a tanulók számára igen természetes*

E témakör legnehezebb didaktikai feladata, a konver
gens sorozat fogalmának bevezetése. A már megismert soro
zatok, segítségével ráirányíthatjuk a tanulók figyelmét a 

konvergens sorozatokra* Ugyanis a sorozatok véges sok e- 

lemének ábrázolásakor észrevehető, hogy pl* az 

sorozat elemei n növelésével "közelebb kerülnek a O-hoz"
sorozat pedig

az "1-hez közeledik", mig ezen sorozatok egyesítéséről,

{*}
№a sorozat "közeledik a О-hoz"* Az
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vagy az {n} sorozatról nem állíthatjuk azt, hogy közele
dik egy a -számhoz. -

Ilyen úton juthatunk el a konvergens sorozat geomet
riai értelmezéséhez, - az \ a^} sorozatnak a szám a^. 
határértéke, ha & bármely környezetében benne van a so
rozat majdnem minden, azaz véges sok kivételével minden 

eleme•
Az £ szám környezete helyett megfelelő tulajdonságú 

szimmetrikus környezetét is vehetjük, ezáltal a konver
gens sorozat értelmezésének algebrai alakban való felírá
sát is előkészítjük.

Bevezetjük egy-két sorozat segítségével a torlódási 
hely fogalmát is. A konvergens sorozat geometriai értel
mezésével könnyen be lehet bizonyítani, hogy egyes soro-

an » 1,1,
egyesitett sorozatának nincs

zatoknak nincs határértékük. Például az 

és bn s —1, —1, -ű, 

határértéke, mert bármely számnak megadható olyan kör
nyezete, hogy nincs benne a sorozat majdnem minden eleme. 
Ilyen példák a konvergencia fogalmát is mélyitik.

A konvergencia megismert definíciójával például az 

alábbi tételeket lehet bebizonyítani.
(1) Állandó tagú sorozat, c,c,c,... konvergens, és ha

tárértéke is c ,
(2) A konvergens sorozatnak csak egy határértéke van.

• ♦ •

♦ • •
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О) На egy konvergens sorozat tagjai közül véges sokat
I

elhagyunk, vagy véges sok tagot hozzáveszünk, vagy 

a sorozat elemeinek sorrendjét tetszés szerint fel
cseréljük, olyan sorozatot kapunk, amely az eredeti 
sorozat határértékéhez tart.
Konvergens sorozat bármely végtelen részsorozata is 

konvergens, és a határértéke egyenlő a sorozat ha
tárértékével.
Két egyenlő határértékü sorozat egyesítése a közös 

határértékhez tartó konvergens sorozat.
Konvergens sorozat korlátos.
На Эц —> a és a > 0 , akkor az j a^} sorozat 

majdnem minden t^ja pozitív.

(4)

(5)

(6)
(7)

C8) és a é О , ekkor majdnem mindenHa bn"*

an tagra a^ 4 0 .
a

(9) Ha ön á bn = cn majdnem minden n -re, és a^ —* a;
cn —a, akkor bn —a .

Ezek a tételek igen előremutatóak, például a (7) 

tételt a függvény differenciálhányadosa és monotonsága 

közötti összefüggés vizsgálatánál, a (8) tételt a konver
gens sorozatok hányadosára vonatkozó tételnél, a (9) té

telt a lim fc'fo.iiiffi в 1 igazolásánál használjuk fel. 
x«» о x

A számsorozat konvergenciájának definícióját aigeb-
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rai alakban ia megadjuk* Mivel a geometriai definiciót 

szimmetrikus környezettel is megfogalmazzuk, ezért az 

egyenlőtlenaéggel való felírást megkönnyitjük.
Néhány konvergens aorozat konvergenciáját igazoljuk 

az algebrai definícióval. Ne engedjünk meg az egyenlőt
lenség formális megoldásával, hanem logikailag is mutas
sunk rá, hogy miért teljesül a definíció. Nagyon ügyeljünk 

a "minden” és "van olyan" kvantorok használatára,
A konvergencia fogalmának algebrai alakban felirt ér

telmezésével is bizonyíthatunk konvergens sorozatokra vo
natkozó tételeket, mint például» ha |an| —» 0 , ak
kor an —$> 0 •

A konvergens sorozatok mellett értelmezzük a divergens 

sorozatot is. Speciális divergens sorozatokat a -be és 

a (- oo)«be divergáló sorozatok fogalmát is megadjuk.
Ezekre az ismeretekre a függvény határértékénél is szük
ségünk lesz,

A konvergens és a ©o-be divergáló sorozat fogalmát 

elmélyíthetjük az alábbi tétel igazolásával,
«о , akkor 1Ha 0 .

Példaként megvizsgáljuk a j qn| sorozat konvergenciáját, 

A tétel megfordítását is célszerű elemezni vagyis, ha 

Он о , akkor mit-mondhatunk az k-i sorozatról?



- 53 -

Ezáltal például a lim — , lim — ss - 
хн> о 
x<o

fogalmát készítjük о16*

7 SS 9o

хч> o

i SS oo
xlim 

x~> о 
x>o

A konvergens és divergens sorozatok ismerete után 

térünk át a sorozatokkal végzett alapműveletekre* Ezekre 

azért van szükség, mert ismert határértékű sorozatok se
gítségével, e sorozatokból műveletekkel kapott sorozatok 

határértékét is ki tudjuk számítani*
Először azt értelmezzük, hogy mit értsünk két vagy 

több (de véges sok) sorozat összegén, különbségén, hánya
dosán, majd kimondjuk a konvergens sorozatokra vonatkozó 

műveleti tételeket.
Csak a két konvergens sorozat összegére vonatkozó 

tételt igazoljuk, ehhez csak a konvergencia fogalma és a 

háromszög egyenlőtlenség szükséges. A további műveleti 
tételek igazolására az idő rövidsége miatt sincs lehető
ségünk, és egyes tételek igazolása nagy erőfeszítést kí
vánna a tanulóktól.

Konkrét példákkal hihetőbbé tesszük a be nem bizo
nyított tételek állításait. Ilyen eljárásra, hogy az eg 

gyes tételeket bizonyítás nélkül kimondjuk a későbbiek 

során is szükségünk lesz. Célszerű felhívni a tanulók 

figyelmét arra, hogy ezek a tételek két állítást tártál-
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maznak, továbbá arra is, hogy például az összeg konver
genciájának a tagok konvergenciája csak elegendő felté
tele.

E tételek segítségével igen sok számsorozat határ
értékét tudjuk kiszámítani. Például a konvergens soro
zatok hányadosára vonatkozó tétellel

к k-1
*kn +*k~ln

bt n +b4eln

értékét, ha к =£ ,
A racionális törtfüggvény «*»-ben határértékének a fogal
mát is előkészítjük,

A konvergens sorozatokra vonatkozó műveleti téte
lekre a folytonos függvényekkel való műveleteknél és a 

differenciálási szabályoknál is hivatkozunk.
Célszerű felvetni, hogy a -be divergáló sorosa

tokkal végzett műveletekkel milyen sorozatokat kapunk? 

Például igazak-e a következő állítások?
(1) Oo + DO = OO

(2) a • oo a

(3) О • 90 s О
(4) 90 - «О

+...+a1n+a0
alakú sorozatok határ*

+bn п+Ъл 1 о

к < t . •vagy

e 0
Cb(5) OO - 1

(1) állítás igaz voltát а со -be divergáló sorozat segít
ségével beláthatjuk.
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(2) ’ állítás igazzá tétele,• a > 0 és a <. 0 esetet meg
különböztetve könnyen megsejthető*

(3) - (4) - (5) állitás hamis volta egy-egy ellenpéldával 
belátható*

A számsorozatok cirnü fejezetben a legfontosabb fogal
makat állandóan mélyítjük, egymással való kapcsolatukra 

rámutatunk. Problémák felvetésével győződhetünk meg arról, 

hogy a tanulók mennyire sajátították el a sorozatokkal 
kapcsolatos tudnivalókat*

Ilyen probléma-felvető kérdések lehetnek:
(l) Mit mondhatunk az f a^ sorozatról, ha tudjuk, hogy

£ >0, és N szám, hogy ha n > ЕГ ,van olyan a , 
akkor I Эд - a I < £ ?

(2) Adjunk meg olyan fe^} sorozatot, hogy bármely C > 0 

és Ж > 0 mellett teljesül | a^-l 1 < ^ , ha n > H •
(3) Mit jelent az, hogy az {an} sorozat nem tart a -hoz?

(4) Igaz-e a következő állitás:
Ha egy sorozatnak csak egy torlódási helye van, áfakor 

a sorozat konvergens?
(5) Milyen feltételek mellett lenne igaz az előbbi álli

tás?
(6) Hány torlódási helye van a 0 és 1 közötti racioná

lis számoknak?
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(7) Igaz-e a következő állítás?
Ha a • Ъ n n 0, akkor vagy a^ —+ 0, vagy

bn 0 .

(8) Hogyan lehetne igazolni a sorozatokra vonatkozó té
telek segítségével, hogy az

vergens?

(9) Konvergens-e a j J
határértéke?

(JL } sorozat kon-l 5“

sorozat, s ha igen, mi a

(10) Igazoljuk a következő tételt8 Ha an 

ltonfé M ,
0 és

akkor . bn —* 0 ,
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II* A függvény folytonossága

A függvény pontbeli folytonosságát és határértékét 

konvergens számsorozatok segítségével értelmezzük,
A tanulóknak már van egy szemléletes képük a függvény 

intervallumon való folytonosságáról - az a függvény folyto
nos, amelynek a grafikus képe a coruza felemelése nélkül 
megrajzolható * • A függvény folytonosságát matematikai 
fogalmakkal szeretnénk értelmezni* Először a pontbeli foly

tonosságra kell irányítani a tanulók figyelmét* A folyto
nosság szemléletes értelmezésével is meg tudjuk mondani 

azt, hogy egy függvény valamely xQ helyen nem folytonos 

- mert ekkor a grafikus képe "megszakad”. Erre a szemlé
letes képre támaszkodva, néhány konkrét függvény segítsé
gével vezetjük be a pontbeli folytonosság fogalmát*

A bevezető példák között legyen olyan függvény is, 

amelyik az xQ helyen folytonos, és olyan is, amelyik az 

xQ helyen nem folytonos, vagy azért, mert az 

nines értelmezve,, vagy azért mert az xQw ban a határértéke 

nem egyenlő az xQ -hoz tartozó helyettesítési értékkel, 

vagy azért, mert nincs xQ -ban határértéke.
Például a következő függvényeket is tekinthetjük, és 

először a grafikus képük alapján döntsük el, hogy az 

, xq ss 3 helyen folytonosak-e?

-banxo
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2x+l ha x / 3
f(x) =

5 ha x = 3

X.

g(x) = 2x + 1

4
Ус

i l

hCx) = i

+

X2 - 9k(x) = x-3

+7 X.

л

1 ha X ^ 3

l(x) =

2 ha x 3
о
*
+ •*

•?
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A szemlélet alapján nyilvánvaló, hogy az xQ e 3 

g(x)= 2x + 1 és a h(x) s “
Jí

helyen csak a 

folytonos*
függvény

A függvény pontbeli tulajdonságát akarjuk értelmez
ni, mégis tekintettel kell arra is lenni, hogy a függvény 

az xQ környezetében értelmezve legyen* Ez a környezet 

akármilyen kicsi is lehet* (Ez összhangban van n szemlé
letes fogalommal is, hiszen egy pontban nem lehet a ceru
za felemelése nélkül rajzolt grafikonról beszélni* A függ
vény grafikus képét xQ valamely környezetéhez tartozó
an rajzoljuk meg*)

Ez a feltétel csak szükséges feltétele a függvény 

pontbeli folytonosságának, hiszen pl* az f(x) és g(x) 

függvény is értelmezve van xQ a 5 környezetében és az 

f(x) függvényt nem tekintjük folytonosnak a szemlélet a- 

lapján az xQ в 3 helyen*
2

A k(x) e —^2. függvényt kizárjuk 

gálatból, mert az xQ s 3 helyen nincs értelmezve*
A függvény pontbeli folytonosságát számsorozatokkal 

értelmezzük, s igy olyan definícióhoz jutnak, amellyel 
a függvény grafikus képétől függetlenül meg tudjuk monda

helyen folytonos-e*

a további vizs-

nl, hogy a függvény az
Tekintsük az összes olyan {Хд}- sorozatot, amely 

Хд —> 3 és xn e ü ; ü xQ azon környezete, amelyben

xo
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a függvény értelmezve van.
Képezzük az £xn} sorozathoz a megfelelő függvényértékek 

sorozatát, és vizsgáljuk meg az igy kapott sorozatokat 

konvergencia szempontjából. 

g(xn) = 2xn + 1 —» 7 g(3) = 7

»00 = -5 - * h(3) а* у
xn

A g(x) és h(x) függvény esetében minden xn —p 3 

sorozathoz tartozó függvényértékek sorozata konvergens és 

a függvény xQ a 3 -ban felvett helyettesítési értékhez 

tart.
Az f(x) és 

sül, mert ha xn
£(x) függvényekre ez az állítás nem telje-

akkor3 és

f (xn) = f (3) = 5 —i> 5

ha xn —> 3 , de ^ * 3 , 

f(xn) a 2xn + 1 —> 7

akkor

f(3) = 5

Az t(x) függvény esetében megadható olyan f xn} sorozat, 

amelyre xn —> 3 és a megfelelő l (xQ) függvényértékek 

sorozata divergens.

? + n n a 2k
(Legyen )xn =

1 n a 2k + 15- n
így jutunk el a folytonosság szemléletes értelmezésétől a
matematikai megfogalmazásáig.
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Az f(x) függvényt az xQ -ban folytonosnak nevezzük,
ba f(x) értelmezve van x0 valamely környezetében, és 

ha minden olyan |xnj sorozatra, amely xQ -hoz tart, 

f(xn) függvényértéknek sorozata f(x0) -hoz tart*az

A pontbeli folytonosság elmélyítését azzal is kezd
hetjük, hogy az előbbi definícióval igazoljuk egy függ
vény pontbeli folytonosságát. így a polinomfüggvények 

folytonosságát is beláthatjuk.

1 , ha x rác.
f(x) =Igen tanulságos az

, ha x irrac. 

függvény pontbeli folytonosságának vizsgálata.
Az f(x) függvény pl. az xQ = 2 helyen nem folytonos,

olyan sorozat, hogy végtelen sok racioná
lis, és végtelen sok irracionális számot tartalmaz és 

xn —> 2, az

Hasonlóan igazolható, hogy az f(x) függvény egyetlen 

helyen sem folytonos.

0

ha í*n}mert

divergens lesz.

xo

x rác.x
A g(x) s

X2 x irrac•
függvény "grafikus képe" arra enged következtetni, hogy e 

függvény sehol sem folytonos? valójában az xQ = 0 és 

xQ = 1 helyen folytonos az előbbi értelmezés szerint. 

Ilyen és ehhez hasonló függvények vizsgálatával mélyíthet-
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jük el a pontbeli folytonosság fogalmát, Néhány függvény 

segítségével értelmezzük a féloldali folytonosságot és 

igazoljuk azt a tételt, hogy egy függvény az xQ -ban ak
kor és csak akkor folytonos, ha ott jobbról és balról is 

folytonos.
Az intervallumon való folytonosságot a pontbeli foly

tonossággal értelmezzük,
A gimnáziumban megismert elemi függvények folytonos

ságát tételként, bizonyítás nélkül mondjuk ki,
Folytonos függvényekből pl, az alapműveletekkel újabb 

folytonos függvényeket kapunk. Az erre vonatkozó tételeket 

a számsorozatoknál megismert tételekre, és folytonosság 

pontbeli definíciójára hivatkozva bizonyltjuk, 

így további függvények, például a racionális törtfüggvén 

nyék folytonosságát is meg tudjuk állapítani.
Célszerű elmondani a tanulóknak, hogy milyen sok "jó 

tulajdonsága" van a zárt intervallumon folytonos függvény
nek, Ugyanis a zárt intervallumon folytonos függvény né
hány tulajdonságára á függvényvizsgálatnál (előjeltartás) 

és az integrálszámításnál (korlátosság., szélsőértékek) 

hivatkozunk,
A matematikai fogalomalkotásnak egy sajátos útját 

mutatjuk be a folytonosság értelmezésével. A szemléletre, 

a függvény grafikus képére támaszkodva olyan értelmezést 

adunk, amellyel olyan függvények folytonosságát is értei-
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mezhetjük, amelyok grafikus képe fel sem rajzolható*
így a függvény folytonosságának fogalma a szemléle

tes képtől elvonatkoztatva önállóan létezik*

III* A függvény határértéke

A függvény folytonosságának értelmezése után kerül 
sor a függvény határértékének bevezetésére.

A folytonosság és a függvény határértékének ilyen 

sorrendben való tárgyalása több szempontból is előnyös. 

Ugyanis a függvény folytonosságának értelmezésekor már 

volt a tanulóknak egy szemléletes képük a folytonosságról, 

amiből kiindultunk, s igy a folytonosság közelebb áll a 

tanulók meglévő fogalomrendszeréhez, mint a függvény ha
tárértéke, amelyről semmilyen, még szemléletes fogalmuk 

sincs*
Továbbá a függvény xQ helyen vett határértékét 

könnyen meghatározhatjuk, ha x_ -ban folytonos a függ-О

vény.
Először a függvény határértékét xQ helyen értelmez

zük, majd а ею-ben*
Vizsgáljuk meg a folytonosság bevezetésekor megadott 

függvényeket xQ környezetében. A kialakítandó fogalom
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szempontjából az xQ -hoz tartozó függvényértéknek nem 

lesz olyan jelentősége, mint a függvény xQ -ban való 

folytonosságánál* Ezért nem is szükséges, hogy a függ
vény értelmezve legyen xQ -ban, csak egy 

tartalmazó környezetében,
A vizsgálandó függvények értelmezve vannak 

nyezetében, az xQ -ban a k(x) függvény nincs értelmez
ve.

-át*o

kör-xo

A függvény pontbeli folytonosságához hasonlóan so
rozatok segítségével értelmezzük a függvény xQ -hoz 

tartozó határértékét (ha létezik ez a határérték).
Tekintsük az összes olyan { sorozatot, amelyre

fennáll, hogy xn ^ xQ és x^
a sorozatokhoz tartozó függvényértékek sorozatát, és 

vizsgáljuk meg konvergencia szempontjából, A következő

xQ • Képezzük ezekhez

függvényérték sorozatokat tekintvej 
f(xn) о 2xn + 1
g(*n) * 2xn + 1

2x + 1 о
2хл + 1 о

hCx^) = ^ 1
*o

* 3 -♦ *0 ♦ Э

* xo
Az f(x); g(x)j h(x) és k(x) függvények azzal a 

tulajdonsággal rendelkeznek az xQ helyen, hogy minden
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olyan $xn\ sorosaira, analy xa
a hozzá tartozó függvényért ékek sorozata konvergens és
ugyanaz a szén a határértéke,

ha x хл — о
2 ha x < хл о

ez a tulajdonsága az xQ helyen. Mert, ha Хд > xQ

:r 4 xn n оés*o

Az £(x) S3 I függvénynek nincs meg

б —> 1 és ha Xn< x0 és

2 • Tehát nem minden £ xn^

akkorxo •*n
, akkor*o*n

sorozathoz (xn 4 xQ) és xn —? xQ 

értékek sorozatának egyenlő a határértéke.
Ha az előbbi két sorozatot egyesitjük, a függvényértékek 

sorozata divergens lesz.
így eljuthatunk a függvény xQ helyen vett határér

tékének értelmezéséhez>
Legyen az f(x) függvény értelmezve az 

ben, esetleg az xQ -ban nem.
Az f(x) függvénynek xQ -ban A szám a határértéke, ha 

x —> xQ és x 4 xQ , akkor f (x) —^ A ,

tartozó függvény-

környezet é-xo

lim f(x) гг A

x&o
Utaljunk a pontbeli folytonosság és a határérték kapcsola
tára, A folytonosság és a függvény határérték definíció
jából nyilvánvaló, hogy ha egy függvény xQ -ban folyto
nos, akkor x -ban van határértéke és lim f(x) s f(xQ) • 

° x«& x ua&0°

Jelölése г
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Ezen állítás megfordítása nem igaz, konkrét függ
vénnyel ligazolható •

Most már a definíció ismeretében határozzuk meg, né
hány xQ -ban folytonos, vagy megszüntethető szakadással 
rendelkező függvény határértékét.
Tanulságos és további határérték meghatározások szempont-

ain xjából igen jelentős a lim
X-í> о

A fenti t СЮ függvény kapcsán bevezetjük a félol
dali határérték fogalmát, és belátjuk, hogy egy függvény
nek az xQ helyen akkor és csak akkor van határértéke,

meghatározása•x

ha xQ -ban létezik és bal-, és jobboldali határértéke, és 

ezek egymással egyenlők.
A függvény 

határértéke lehet 0® vagy (-«*>) isi
helyen vett határértéke, és féloldalixo

Erre csupán egy—két konkrét függvénnyel utaljunk.

lim Ду г сю ; 
хч> о 7Г 
xjío

lim Д s ®° , 
х->о х 
X > о

1Például lim хX~v> о
X 40

— я —

Az elemi függvények ábrázolásakor ügyeltünk arra, hogy
a függvény tulajdonságainak megfelelően rajzoljuk fel a
függvény grafikus képét, érzékeltessük, hogy pl. "nagyobb
x -ezekre" milyen lehet a grafikus kép. az у = Д függ-«&

vény esetén, ha x > о , az x növekedésével a függvény 

grafikus képe "egyre közelebb kerül" az x tengelyhez,
pmig az у ss x függvény grafikus képe "távolabb kerül" az 

x tengelytől.



- 72 -

Tehát a függvények a -ben is eltérő tulajdoneáguak le
hetnek, ez érzékeltethetjük a függvény «*> -ben vett ha
tárértékével.

®° -ben nem létezik a függvény helyettesitéai érté
ke, ezért a függvény ” -ben lévő tulajdonságát" a 

környezetében lévő függvényértékek határozzák megi Ezért 

fel kell tenni, hogy az f(x) függvény értelmezve van 

egy adott xQ -nál nagyobb x -ezekre.

Tekintsük a már ismert f(x) = ^ + 2 ,
Jí

2 és k(x)

eCx) » ÄtaJE
h(x) « sin x függvényeket. Számsorozatok 

segitségével az xQ helyen vett határérték értelmezésé-
= x

hez hasonlóan értelmezzük a függvény e>° -ben vett határ
értékét ,

Tekintsük mindazokat az £ x } sorozatokat, amelyek 

be divergálnak, képezzük a megfelelő függvényértékek so
rozatát, éó'vizsgáljuk meg, hogy konvergensek-e, és mi a 

határértékük,

ha x —> 00

f GO *s ~ ♦ 2

g(x) = —> 0

h(x) s x2 —> oo

Azt mondjuk, hogy az fCx) = ^ + 2 és a g(x) »
А X

függvénynek van a végtelenben határértéke,

а во —

x > 0 , akkor

2
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lim (^r + 2) ss 2 a in xés lim
X-*oo

SS 0 .XX+Oo

h(x) ss x2 függvénynek a határértéke.A a oo -hen exa

függvénynek nines a oe -hen határér» 

sorozatot tekintjük, amely-
Az у e sin x 

téke, mert ha az *n » n

re igaz, hogy n • Jy «^-э> oo y
•2

a megfelelő függvényértékek

divergens sorozat. Tehát 
nem teljesül az, hogy minden olyan ^Хд] sorozatra, amelyre 

a függvényértékek sorozata ugyanahhoz a számhoz 

oo -he (ill, (-<*0 -he) divergál.

sorozata 1, Oj -1, 0, 1, 0 » •••

—V? OOxn
konvergál, vagy a

A függvények határértékét xQ helyen, vagy a ^ -ben 

nem csak a határérték definíciójával, hanem az "un, művele
ti tételekkel" is meghatározhatjuk.

Két függvény összegének, konstansszorosának, szorza
tának és hányadosának határértékére vonatkozó tételeket 

bizonyltjuk he.

Ezekben a tételekben lévő feltételek a függvény ha
tárérték létezésének elegendő feltételei. (Példáulг

akkor lim x = n , 
x-o n 
xé n

létezik és lim {x} nem létezik.) 
x->n

M +í*} » ha x#s n ,X ss

lim [x] : 
x->n

nem

Ezeknek a tételeknek a segítségével több függvény
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határértékét tudjuk kiszámítani.

így kiszámítjuk az f (x) = x31 , g(x) e ax11 , és 

hOO = + an_1 Xй-1 +

vények határértékét a végtelenben.
; A racionális törtfüggvény ©° -ben vett határértékét 

is meg tudjuk határozni, megfelelő algebrai átalakítások, 

és határérték-tételek felhasználásával.
A függvény menetének vizsgálatánál is szükségünk van 

például a függvény ©o -ben vett határértékére is, A függ
vény határértékének fogalmát feladatokon keresztül kell 
elmélyíteni. Ezek a feladatok ne csak a függvényhatárér
ték meghatározásából álljanak, hanem a tanulók maguk is 

konstruáljanak olyan függvényeket, amelyek bizonyos fel
tételt, vagy feltételeket kielégítenek. Például adjunk 

meg olyan függvényt, amely egy adott xQ helyen jobbról 
folytonos, de xQ -ban nem létezik a határértéke.

Ajánlatos megfogalmazni azt is, hogy mit jelent az 

például, hogy az f(x) függvénynek az xQ helyen nem 

A szám a határértéke. Ezzel a függvény határérték fogal
mát mélyítjük el a tanulókban.

+ адХ + a0 (ад / 0) függ-
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IV* A függvény differenciálhányadosa

Gyakorlati problémák, főleg szélsőérték-feladatok 

megoldásában fontos szerepe van a függvény differenciál
hányadosának. A függvény határértékének ismeretében ér
telmezzük a differenciálhányados fogalmát*

Már a számsorozatok bevezetésénél felvetettünk 

olyan geometriai és fizikai jellegű problémát, kérdést, 

amire még nem adtunk választ. Például, mit értsünk egy 

változó sebességgel mozgó test adott időponthoz tartozó 

sebességén?
Az analitikus geometriában is nyitva maradt egy kérdés, 

hogy mit nevezünk egy görbe vonal érintőjének?
Célszerű az adott időponthoz tartozó sebesség értel

mezésével kezdeni a kérdésekre adott választ, mert a ta
nulókban megvan a pillanatnyi sebesség fogalma, hiszen 

fizikaórán pl. a következő értelmezésben használják a 

test* tQ időpontbeli sebességén (pillanatnyi sebessé
gén) az a számértéket értjük, amelyhez a [t,tQJ idő- 

intervallumhoz tartozó átlagsebességek tartanak. Ezt az 

értéket tetszőleges pontossággal ki lehet számítani, ha 

az Időintervallumot elég kicsire választjuk.
Ezt az értelmezést el is fogadjuk a következő meg-
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fogalmazásban, hogy az s(t) út függvénnyel megadott moz-
«60 - s6t«0

ahol t / tQ , átlagsebességfüggvény határértékét ért
jük a tQ helyen*

gó test tÄ időpontbeli sebességen az*w *

a(t)-a(t0)
= vCtc)Tehát lim 

t->t

Ebből az értelmezésből nyilvánvaló* hogy a 

időponthoz tartozó sebességértéke pontosan is meghatároz
ható.

*0

A fizikaórán tanultakkal összhangban jutunk, ha az 

előbbi értelmezéssel határozzuk meg az egyenletesen vál
tozó mozgás pillanatnyi sebességét*

A görbevonal érintőjének problémájával részletesen 

foglalkozunk*
A tanulókban a kör érintőjének olyan definíciója él, 

amellyel más görbevonal érintőjét nem értelmezhetjük*
Az analitikus geometriában bevezetjük a parabola érintő
jét, mint olyan egyenest, amelynek egy közös pontja van 

a parabolával és nem párhuzamos a parabola tengelyével*
Ez az értelmezés sem vihető át más görbevonal esetére*
A szemlélet alapján pl* az у = függvény xQ 

abszcisazáju pontjához tartozó érintő metszi a függvény 

grafikus képét, vagy az у s sin x függvény x « 

abszcisszájú pontjához tartozó érintőnek végtelen sok kö-

S3 1

£
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zös pontja van a ein x függvény grafikus képével, vagy 

az у в jx| függvény xó a 0 absz, pontjához végtelen 

sok olyan egyenes húzható, amelynek egy közös pontja van 

a függvény grafikus képével* Melyik legyen az érintő?
Térjünk vissza a parabola érintőjéhez, és az előbbi- 

tői eltérő értelmezést adunk a parabola érintőjére (akár 

már az analitikus geometria tanításánál is), A parabola 

adott pontjához tartozó érintőn az adott ponton áthala
dó szelők "határhelyzetét” értjük-. Ebbe az értelmezésbe

függvény előbb**, és az у & sin xbelefér az 

említett érintője is.
Az у s [xj függvény x ss 0 absz. pontjához tartozó 

szelőknek nincs határhelyzetük.
Az igy megadott értelmezést a függvény határértékével ad
juk meg.

у ss

Egy adott ponton áthaladó egyenest az iránytangense 

egyértelműen meghatározza. Ezért ha az érintő iránytan-
gensét értelmezzük, akkor a függvény adott pontjához tar
tozó érintőt is definiáljuk.

Az f(x) függvény grafikus képének 

jú pontján áthaladó szelők "határhelyzetén" a szelők irány- 

tangensének xQ helyen vett határértékét értjük,,Ezt ne
vezzük az f(x) függvény x0 abszcisszájú pontjához tar
tozó érintő iránytangensének.

, , . Az. f(x) függvény xQ abszcisszájú pontján áthaladó sze-

abszcisszá-xo

I
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f(x)-f(xQ)
(x 4 xQ) függvénylök iránytangensét az

Mo
adja meg.

f(x)-f(x0)
(x *í xQ) függvény xQ -ban vett határ

értéke az f(x) függvény xQ abszcisszájú pontjához

Az
x-xo

tartozó érintő iránytangense.
pE definíció.alapján meghatározzuk az у = x függvény 

adott időpontjához tartozó érintő egyenletét*
A két bevezető probléma megoldásában, a pillanatnyi 

sebesség és az érintő értelmezésében azonos módon járunk 

elt ezt a gondolatmenetet általánosítva jutunk el a
függvény differenciálhányadosának fogalmához*

Legyen f(x) értelmezve xQ környezetében* Képez-
f(x)-f(xj

~ (x У xQ) differenciahányados függjük az
*-xo

vényt* Ha a differenciahányados függvénynek az xQ he
lyen létezik a határértéke, akkor az f(x) függvény 

differenciálható az xQ helyen* Az f(x) függvény xQ 

helyhez tartozó differenciálhányadosa ' az xQ -hoz tar
tozó differenciahányados xQ-ban vett határértéke*

A bevezető problémákat megfogalmazzuk a differenci
álhányadossal is* így kapjuk meg a differenciálhányados 

egy fizikai ill. egy geometriai jelentését.
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A továbbiakban a függvény differenciálhányadosa, 

mint matematikai fogalom önállóan él, desgyes feladatok
ban utalunk a geometriai vagy fizikai jelentésére*

A differenciálhányados fogalmát mélyíthetjük azál
tal, hogy a definíció alapján meghatározzuk néhány függ
vény differenciálhányadosát* így juthatunk el az у = c ,

x11 (n term* szám)X2, 3? ,у =S X , -y-e У n •У =

У = 2? I 

differenciálhányadosához*
AAz у в x

fx I у a Sin X { у a COS X függvényekУ »

( valós szám) differenciálhányadosát bi
zonyítás nélkül közöljük a tanulókkal* Konkrét függvény 

pl. az у о |x| ; x = 0 helyen való vizsgálatával ju
tunk el a féloldali differenciálhányados értelmezéséhez* 

Tételként közöljük, az f(x) függvény xQ helyen 

való differenciálhatósága és a féloldali differenciálhá
nyadosa közötti kapcsolatot. Majd a függvény intervallum
ban való differenciálhatóságát értelmezzük.

A függvény folytonossága és differenciálhatósága kö
zötti kapcsolatra már a fentebb említett függvénnyel 
(у я (xj , x ss 0) utalhatunk.

A differenciálható függvény folytonosságéira vonatko
zó tételt bebizonyítjuk. Ugyancsak bebizonyítjuk a függ
vény konstansszorosára, függvények összegére, szorzatára 

és hányadosára vonatkozó differenciálási tételeket, (a
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differenciálási szabályok) a már ismert fogalmak és téte
lek segítségével«

Az összetett függvény differenciálhányadosára vonat
kozó tételt bizonyítás nélkül közöljük a tanulókkal« A 

rezgőmozgás sebességének és gyorsulásának meghatározása 

megerősítheti az előbbi tétel állítását«
Ezekkel a tételekkel igen sok függvény differenciál

hányadosát tudjuk meghatározni, közben arra is van lehe
tőség, hogy a korábban tanult matematikai ismereteket fel
elevenítsünk«

A differenciálható függvényekkel kapcsolatban két 

fontos tételt a Rolle- és Lagrange tételt mondjuk ki, A 

bizonyításukban a szemléletre hivatkozunk«
Nagyon jelentős a primitiv függvények közötti kapcso

lat mggállapitása miatt is a Lagrange tétel azon követ
kezménye, hogy ha egy f(x) függvény folytonos a £a,bj -n 

differenciálható a (a,b) -ben, és a deriváltja mindenütt 
nulla, akkor f(x) a konstans (a,bj -ben» E tételt bebi
zonyítjuk»
További következmény* ha f(x) és g(x) folytonos a 

£a,bj -n, differenciálható a (a,b) -ben és f*0c) a gl (r),

ha x € (a,b), akbor f(x) = g(x) + c ,
A mozgások, a változások jellemzésénél fontos szerepe 

van a mozgást, a változást leiró függvénynek» Az "egysze
rűbb” függvények tulajdonságát, pl» a monotonságát, elemi
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módszerekkel le n^ghatárózhatjuk, de a már összetettebb 

függvények vizsgálata nehézkesebb,
A differenciálható függvények tulajdonságait, a mo-

• 1 • •» •
notohBágát,, szélsőértékeit a differenciálhányados segít
ségével is vizsgálhatjuk,

A függvény monotonsága és differenciálhányadosa kö
zötti kapcsolatra konkrét függvények és differenciálhá- 

nyadosfüggvények ábrázolásával utalhatunk* Az erre vo
natkozó tételt kimondjuk és be is bizonyít juk*. .................

A függvény helyi széísőértékére vonatkozó tétéit is 

konkrét függvények vizsgálatéval készítjük elő, majd 

- mondjuk ki.
Ezeknek a tételeknek a segítségével igen sok függvény 

menetét le tudjuk imi és fel is tudjuk rajzolni - jó 

közelítéssel - a függvény grafikus képéti .
A függvénydiszkusszió jó lehetőséget ad a korábban 

megismert függvényekkel kapcsolatos fogalmak,, mint a zé
róhely, folytonosság* határérték ismétlésére és a diffe
renciálás gyakorlására ia,

A függvényvizsgálatoknak igen jelentős alkalmazása 

a szélsőérték-feladatok megoldása, így a maximum- minimum- 

számitási feladatok egyszerűbbekké és mégis általánosab
bakká válnak. Sok gyakorlati jellegű feladatot oldhatunk 

igy meg. Tanulók számára nyilvánvalóvá válik itt is, hogy 

a matematika - ezen belül az analízis - hasznos és gya
korlati értékű tudomány.
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V. A függvény integrál .1a

Az integrálfogalom bevezetése, kialakítása több-féle 

módon lehetséges. Egyik lehetőség, hogy először a foly
tonos függvények határozatlan integrálját, mint a diffe
renciálás fordított műveletét értelmezzük, a ezután té
rünk át a határozott integrál fogalmára.

Másik lehetőség, hogy konkrét, gyakorlati problémák
ból kiindulva értelmezzük először a határozott, majd a 

határozatlan integrált.

Talán az első feldolgozási mód sem okozna nehézséget 
a tanulóknak, de gimnáziumban az integrálszámítás egyik 

fontos céljai problémák megoldása integrállal. A primi
tiv függvény keresése is ennek a célnak van alárendelve.
E célk_.üzésnek a második feldolgozási mód felel meg.

Minden új fogalom bevezetésekor gondolni kell arra,
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hogy az eleő élmények, a probléma felvetése nagy hatással 
vannak a tanulóra* Ezért nem közömbös, hogy milyen fela
datok segítségével indokoljuk meg az új fogalom bevezeté
sének szükségességét*

Az olyan síkidom területét, amelyet nem csak szakasz 

ill* köriv határol, de az eddig tanultak alapján nem tud
juk kiszámítani, hogy a változó sebességű test útját, 

vagy a változó erő által végzett munkát sem tudjuk megha
tározni eddigi ismereteinkkel*

A területszámítás problémája áll talán legközelebb a 

tanulókhoz* Nem definiáljuk a síkidom területét, létező
nek fogadjuk el, csupán szeretnénk meghatározni a terület 

számértékét*
Először egy háromszög területét határozzuk meg az 

eddigiektől eltérő módon, de úgy, hogy maga az eljárás al
kalmazható legyen görbevonalú síkidom területének a kiszá
mítására is*
Vegyük pl* azt a háromszöget, amelyet az у = 2x függvény 

grafikus képe, £o,2j intervallum, x » 0 , és x = 2 

egyenletű egyenes határol*
Osszuk fel a [0,2] intervallumot n egyénié részre és 

képezzük a következő összegeket*

H* ч— + 2* — + 3* — + .n n ^ n • * + (n—l) ~sn =
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*»]£ 2Í1n In1 + 2 .§ + 3 • 2 + nS s n + n• • •

Geometriailag az alsó összeg, a 

téglalapok területének összege, a felső összeg a S a 

háromszög köré irt téglalapok területének összege. így a 

háromszög területének egy-egy közelitőértékét kapjuk. A 

részintervallumok számának növelésével egyre "jobb köze

lítést” kapunk a kiszámítandó területre.

Számítsuk ki a

p 2= lim (f)
П-*е»

P 2
= lim (—)

iweo

a háromszögbe irtsn

és Sn határértékét.sn

п(п+ЗЛ• 2 . s 4lim s
Yi-ftro

2

nCn+1)• 2 • SS 4lim S„ _ n n-f> e*> 2

Ezt a közös határértéket fogadjuk el a háromszög területé

nek mérőszámaként.

Az у s= x2 függvény grafikus képe, az x = 0 , 

x s= 1 és у ss 0 egyenletű egyenesek által határolt sík

idom területét is hasonló módon számítjuk ki.

Fizikai tartalmú problémák közül például meghatározhatjuk 

a szabadesés úthosszát, vagy az elektromos erőtérben 

végzett munkát.
Ezeknek a problémáknak a megoldásánál azonos módon 

járunk el, "közelítő értékek sorozatával" számítjuk ki a 

keresett értéket. Közelitő értékek sorozatához a követke

zőképpen jutunk: beosztjuk az adott intervallumot n
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egyenlő róaare „ képezzük az alsó (sn) és felső Csn)

összegek sorozatát, és megnézzük, hogy konvergeneek-e
ezek a sorozatok, a ha Igen aii a határértékük« A fenti 
bevezető feladatoknál azt kapjuk, hogy a lira а

TOf^ eo П

ss lira о • űzzél a közös határértékkel adjuk meg a 
n-*<»

feladat megoldását«
A görbevonalú síkidom területére úgy is megadhatunk 

közelítő értéket, hogy a beosztással keletkezett rész- 

intervallumokból tetszőlegesen választunk egy ^ i érté
ket, és az ehhez tartozó függvényértéket szorozzuk a 

i -dik részintervallun hosszával« Összegezve
n

e ^ f( I i) integrálközelitő összegetSn
1=1

értelmezzük«
Nyilvánvaló, hogy a £ = sn • Szórt a fenti prob-

ss lin <o *
П—> DO

A bevezető feladatoknál több fogalmat kell értelmez
ni « így az intervallum beosztását, a beosztás finomságát, 

továbbosztását, a minden határon túl finomodó beosztás- 

sorozatot, alsó-, felső-, és integrálközelitő összeget«

Az előbbi feladatoknál az у » j у « ос2 , 

у в t } függvények esetében bemutatott eljárást kiter

jesztjük tetszőleges [a,bj (a < b) intervallumon értel-

lémáknál fennáll, hogy lin о = lin S
c*3 1 n«v>í»
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inezett korlátos függvényekre.

Osszuk fel az [a ,bj intervallumot n , nem szükségkép
pen egyenlő részre

< a b beosztással*a B xo < *1 < *2 < * • #

Mindegyik részintervallumból válasszunk egy tetszőleges

fi P°ntot <xi_i - fi 

összeget

és képezzük a következő

n
б'д * -2-

i=l

Végtelen sok integrálösszeg-sorozatot készíthetünk*

így jutunk el a határozott integrál értelmezéséhez*

Az £a,bj intervallumon értelmezett, korlátos függ
vény integrálható az £a,bj -intervallumban, 

tegrálközelitő összegek sorozatának közös 1 szám a ha
tárértéke. A közös I határértéket az f(x) függvény 

£a,bj intervallumon vett integráljának nevezzük, és

ha az in-

b
/

a
f(z)dx -szel jelöljük.

Célszerű megfogalmazni e definíció azon következményét 
is, hogy ha f(x) függvény integrálható £a,bj -ben,

b
/lim —

to
f(x)dx •akkor
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A határozott integrálnak speciális esetekben geomet
riai és fizikai értelmezést is adnak, de a határozott in
tegrál fogalma önálló fogalomként él majd a tanulókban.

Mutassunk a tanulóknak olyan függvényt is, amely valamely 

|[a,bj -intervallumban nem integrálható. Például legyen

0 ha x irrac.
f(x) =

1 ha x rác.

Ez a függvény nem integrálható a [0,aJ intervallumban, 

mert az integrálközelitő összegek sorozatának nincs közös 

határértéke•
Mert, ha például minden részintervallumban ^ ^ -nek irra

cionális értéket választunk, akkor а 6Tn s 0 , tehát 

lim = 0 .

Ha minden részintervallumban ^ ^ -nek racionális értéket 

választunk, akkor 6 = cT^ + + ♦** + cTn

lim = a . ((5Г. az i -dik részintervallum hossza)
n-v>o° “ 1

Jogosan merül fel a kővetkező kérdés a tanulókban, melyek 

azok a függvények, amelyek integrálhatók valamely inter
vallumon? Bebizonyítható, de a gimnáziumokban nincs rá le
hetőség, hogy az [a,bj intervallumon folytonos függvé
nyek integrálhatók.

= a
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Л továbbiakban,elsősorban a gyakorlati feladatoknál 
folytonos függvények szerepelnek* A határozott integrál 
tulajdonságait vizsgálva, a következő tételeket bizonylt
juk be, a határozott integrál definícióját a sorozatok 

konvergenciájára vonatkozó tételeket alkalmazva*

I

Ha f(x) és g(x) integrálható [a,b] -ben, akkor 

f(x) + g(x) is integrálható [a,b] -ben, és

b b b
(1) J (f(x) t g(x))dx = Jf(x)dx - J' g(x)dx 

a a a

Ha f(x) integrálható fa,bj -ben, akkor cf(x) 

függvény is integrálható [a,bj -ben, és

b b
J cf(x)dx ~ f(x)dx 

a a
(2)

b
^ J f(x)dxíH(b-a) inf f(x) 

хе[а,Ъ]
К SS sup f(x) 

xe £a,bj

C 5) m(b-a) , ahol m =
a

b
/ f(x)dx^ 0 * 

a
(4) ha f (x) ^ 0 , akkor

Bizonyítás nélkül, csak speciális esetben a geomet

riai értelmezésre hivatkozva fogadhatjuk el az alábbi té
telt* Ha a^c^b, és f(x) integrálható JbjbJ -ben,
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ebb 
J f(x)dx-*/"f(x)dx=y* f(x)dx 

a a
akkor

E tétel segítségével jutunk el az

/*«** = -

b

a
/

f(x)dx = 0 és értelme-
a a

zéséhez.

Az integrálnak az integrálközeiitő összeg-sorozatok 

határértékének segítségével történő kiszámítása, még a 

legegyszerűbb függvények esetében is, nagyon sok számítást 

igényel. A továbbiakban megmutatjuk, hogy a folytonos 

függvények esetében a határozott integrál kiszámítása 

szoros kapcsolatban van a differenciálással. Ezen kapcso
lat megmutatására szükségünk van az integrálfüggvény, és 

a primitiv függvény fogalmára.
A határozott integrál egyik geometriai jelentéséből 

- a görbe alatti területből - kiindulva értelmezzük a 

folytonos függvény integrálfüggvényét. Bebizonyítjuk az 

integrálfüggvény differenciálhatóságára vonatkozó tételt, 

csak az f(x) függvény folytonosságát felhasználva.
Ha f(x) az adott intervallumban folytonos, akkor van 

olyan F(x) függvény, hogy ezen az intervallumon F;(x) = 

= f(x) .

Ha az f(x) nem folytonos függvény, akkor nincs mindig 

ilyen függvény.
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Értelmezzük a függvény primitiv függvényét*.
A primitiv függvényekre az alábbi tételeket bizonylt

juk be*

(1) Ha f(x) függvénynek az (a,b) intervallumon van 

- primitiv függvénye, akkor végtelen aok van*
(2) Az f(x) primitiv függvényei csak konstansban kü

lönböznek egymástól*
(A Halle,- ill* Lagrange-tétel következményével iga
zoljuk*)

x31 , n 4 -1Meghatározzuk néhány elemi függvény у =
1 1у st sin xj У c COS X 2“* integrál-y s У У = ‘sin x • COS X

ját, a primitiv függvény definíciójával*
Kimondjuk a függvények összegének, konstansszorosá— 

nak primitiv függvényére vonatkozó tételt, és igy további 
függvények integrálját tudjuk meghatározni. Minél több in
tegrált határozunk meg, annál gyorsabban tudjuk később 

kiszámítani a határozott integrált*
A függvény határozott integrálját primitiv függvénye 

Ismeretében a newton- Leibniz formulával számítjuk ki.
Az erre vonatkozó tételt is bebizonyítjuk*

Az integrálszámítást bevezető feladatokat primitiv 

függvény segítségével is kiszámítjuk* A határozott integ
rállal kiszámíthatjuk a görbe alatti terület számértékót, 

a forgástest térfogatát, a változó sebességű test által
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megtett utat.
A görbe alatti terület kiszámításánál több esetet 

célszerű megkülönböztetni.
a) f(x) >. 0 , folytonos függvény a [a,bj -ben, akkor

b
f(x)dx (T: az f(x) függvény grafikus0? =

fa,bj -ben.) 

b) f(x) é О , folytonos függvény [a,bj —ben

képe alatti terület az

b
j f(x)dx 

a
T s

o) f(x) folytonos a £a,bj -ben, de [a,cj -ben 

f(x) ~ О j [c,b -ben f(x) Jr О , ahol a < c < b •

b
J" f(x)dx 

c

/С
J f(x)dx -§■ 
“a

T s

d) ha f(x) és g(x) folytonos [a,bj -ben, és 

f(x)£ g(x) , ha x € fa,bj
b
/

a
(f(x) - g(x)) dxT s

Az f(x) folytonos függvény [a,bj —ba eső ivének az 

x tengely körüli megforgatásával kapott forgástest tér
fogatát csak abban az esetben számítjuk ki, f(x) >. 0 .
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a
esel adjuk meg*

így a f orgásleúp, a ceonkakúp, a gömb és réssel, a 

forgási paraboloids a forgási ellipszoid térfogatánál: 

kiszámítása ©gy-ogy integrálszámítás! feladat*
(A kör területének kiszámítása a már ismert, de nem Mse*» 

nyitott összefüggéssel történik* Utalunk arra, bogy as 

egységsugarú kör területe a beirt és köréirt sokszögek 

területének határértéke* Es as érték ай* As r sugarú 

kör területe e hasonlóság miatt if~ I * )

Egy-két fizikai tartalmú feladatot is kiszámítunk 

integrállal* A gimnáziumban rendűikéséore álló idő alatt 

- a matematikából általános tantervű osztályban - nincs 

lehetőségünk sok fizikai feladat megoldására.

Be as eddig felsorolt problémák megoldása gyakorlati 
szempontból is alátámasztja az integrálszámítás gimnáziumi 
tanításának szükségeoségét.

Az analízis gimnáziumi tanításához nagyon jól fölhasz
nálható Ecke Manó; Bevezetés a differenciál- és integrál
számításba c. könyve* a könyv több fizikai jellegű prob
lémát, feladatot tartalmas, amelyek az analízis módszerével 
oldhatók meg*
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Ass analízis fantóbb vázolt nódcn való tanítását egy 

matematikából általános tantervű gimnáziumi osztályban 

(áógvári Andre Gyakorló Gimnázium francia-orosz togosotoo 

osztályában) 1972-76 -bon el is végeztük. A tanítási 
gyakorlat azt mutatta, bogy ez us anyagrész sem tartal
mában, sem formájában nem megterhelő a tanulókra nézve* 

2éror, begy elsősorban a differenciál-, és integrálszámí
tás gyakorlati alkalmazása volt meggyőze sok tanuló szá
mára. De egyes elméleti kérdésok, például a sorosatok 

konvergenciája, a konvergens sorosatok tulajdonságai 
iránt is érdeklődtek.
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