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A tananyag
Oktatási cél: Az analízis alapvető témaköreinek ismertetése. Gyakorlatokon ezekhez kapcsolódó feladatok, problémák megoldása, mellyel a hallgatók fogalomalkotási és problémamegoldó készségét fejlesztjük. 
Tematika:  Számhalmazok ,valós számok és tulajdonságai. Egyváltozós valós függvények . Valós számsorozatok 
                  Egyváltozós valós függvények tulajdonságai.  Egyváltozós valós függvények differenciálszámítása
                  A differenciálszámítás alkalmazásai .  Integrálszámítás

Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör

14*3 óra
1
Valós  számok
A valós számok halmaza, axiómái 
Valós-valós függvények
Leképezések, függvények
2
Valós számsorozatok
Korlátos számsorozatok
Monoton számsorozatok
Konvergens és divergens számsorozatok
Konvergenciakritériumok (szükséges feltétel, elégséges feltétel)

3
Valós-valós függvények
Globális tulajdonságok (korlátosság, monotonitás, konvexitás, szimmetriatulajdonságok)
Határérték véges helyen és végtelenben, a műveletek és a határérték kapcsolata

4
Folytonosság pontban, intervallumon folytonos függvények, halmazon folytonos függvények, műveletek és folytonosság, Weierstrass-tétel, Bolzano-tétel.
Abszolút és lokális szélsőértékek

5
Elemi függvények vizsgálata (algebrai függvények, trigonometrikus függvények és inverzeik, exponenciális és logaritmusfüggvények, hiperbolikus függvények és inverzeik.)

6
1. zárthelyi 

7
Valós-valós függvények differenciálhatósága
Differenciálhatóság fogalma és szemléletes jelentése (geometriai és fizikai)
A differenciálhatóság és a folytonosság kapcsolata
Differenciálási szabályok
8
A deriváltfüggvény
Elemi függvények deriváltjának meghatározása

9
A differenciálszámítás középértéktételei (Rolle-, Lagrange- és Cauchy középértéktétel)
A differenciál fogalma
Magasabbrendű deriváltak
Hibaszámítás (Abszolút és relatív hiba)
L'Hospital-szabály

10
Taylor-polinom, Lagrange féle maradéktag. Függvény közelítő értékének meghatározása n-edrendű Taylor polinom segítségével. A közelítés hibájának becslése.
Függvénydiszkusszió 
11
Integrálszámítás
A primitív függvény, és a határozatlan integrál fogalma
Integrálási módszerek (néhány fontos alaptípus, parciális integrálás, helyettesítéses integrálás)

12
Rektori szünet
13
2. zárthelyi
Speciális függvénytípusok (racionális, irracionális, trigonometrikus, exponenciális, hiperbolikus) integrálása (résztörtekre bontás, speciális helyettesírések)

14
A határozott integrál (Riemann-integrál) fogalma, szemléletes jelentése
Az integrálhatóság szükséges, elégséges, szükséges és elégséges feltétele
A határozott integrál tulajdonságai
A Newton-Leibniz formula

A haladás ütemétől való eltérés jogát fenntartom.


Félévközi követelmények 
Oktatási hét
Zárthelyik 
6. hét
I. zárthelyi dolgozat
13. hét
II. zárthelyi dolgozat
14. hét
 Zh pótlása
Az aláírás megszerzése: Az aláírás megszerzésének feltétele a beadandó házi feladat elkészítése és mindkét  zárthelyi dolgozat legalább 50%-os megírása. Aki nem érte el az 50%-ot, az egyik zárthelyi dolgozatot javíthatja a 14. héten, a másikat a vizsgaidőszak első hetében pótlás keretein belül. 
A pótlás módja: 
Ha a hallgató mindkét zárthelyi dolgozatot megírta, de csak az egyik érte el az 50%-ot, akkor a vizsgaidőszak első két hetében egy alkalommal, egy előre megadott időpontban kísérletet tehet a  másik dolgozat javítására. Ekkor a megszerezhető pontszám 50%-át kell elérnie a vizsgára bocsátáshoz. A hallgató a második zárthelyi javítására a különeljárási díj befizetése mellett a Neptun rendszeren keresztül jelentkezhet
Nem kap aláírást és nem is pótolhat az a hallgató aki nem írta meg mindkét zh-t vagy nem szerzet legalább 30%-ot a két zh megírásával.
Nem kap aláírást aki nem adja be a házi feladatot.
A gyakorlatokon a részvétel kötelező. A hiányzásokra a TVSZ érvényes. Az a hallgató, aki túllépte a TVSZ-ben megengedett hiányzások számát, a félévi követelményeket nem teljesítette, nem kap aláírást, és azt nem is pótolhatja.

Vizsga: A vizsga formája írásbeli, tartalmát tekintve elméleti és feladatmegoldó részeket tartalmaz . Az osztályzat kialakítása 50%-ban a félévközi zárthelyi dolgozatokon szerzett pontok, 50%-ban a vizsgán szerzett pontok alapján történik.
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