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Rendhagyó matek II. 
  



 

 

Ajánlom ezt a könyvet illetve sorozatot mind közül is legkedvesebb tanáraimnak, 

Molnár Györgynének, aki korrekt szigorúságával a középiskolában alapozta 

meg szeretetemet a matematika iránt, és Pósa Lajosnak, aki egyetemi éveim 

alatt remek humorával feltette az i-re a pontot … ja … és mindazoknak, akik 

utálják a matematikát! ☺ 
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Előszó 

A „Rendhagyó Matek” sorozat II. kötetében viszonylag kevés 
témakör kerül feldolgozásra (függvények, egyenletek, egyenletrendsze-
rek és egyenlőtlenségek), azonban ezek olyan szerteágazóak, olyan 
terjedelmesek, hogy egy egész könyvnyi információval szolgálnak. 
Ugyanakkor annyira egymáshoz kapcsolódnak, hogy mindenképpen egy 
kötetben szerettem volna tárgyalni őket. 

Mivel iskolánként nagyon eltérő módon tanítják a függvénye-
ket, igyekeztem minden olyan ismeretet belevenni ebbe a könyvbe, ami 
előfordulhat akár csak egyetlen tankönyvben is. Így bizonyára többen itt 
találkoznak majd először egyes fogalmakkal, függvényekkel, ami persze 
nem baj, legalább szélesebb körű ismeretekkel fognak rendelkezni. ☺ 
Ugyanakkor valahol határt kellett szabnom a témakör ismertetésének, 
különben az egész könyv csak a függvényekről szólna. Ezért nem 
tárgyalom az inkább már az analízis témakörébe tartozó fogalmakat és 
kapcsolódó műveleteket, tulajdonságokat (határérték-számítás, differen-
ciálszámítás, integrálszámítás … stb.), hiszen ezek nem részei a közép-
szintű tananyagnak, így a középszintű érettségin sem fordulnak elő. És 
gondolom, elsősorban olyanok fognak érdeklődni e könyv iránt, akiket 
inkább az „alapismeretek” megtanulása foglalkoztat. Nem lesz szó to-
vábbá ebben a könyvben a trigonometrikus függvényekről, egyenletek-
ről sem, mert azokat majd az adott témakör tárgyalásakor ismertetem. 

Az egyenletek, egyenlőtlenségek tárgyalása ugyan túlmutat egy 
kicsit a középiskolai tananyagon, de tényleg csak minimális mértékben, 
és a tananyagon kívüli ismeretekkel inkább az adott témakör érdeke-
sebb, játékosabb oldalát szeretném bemutatni. 

A könyv felépítése megegyezik az I. kötetével, és tartalma tá-
maszkodik az ott már definiált fogalmakra, magyarázatokra, jelölésekre. 
 
          a szerző 
 
(A rendhagyo.matek@gmail.com címre szívesen fogadok minden 
kritikát, javaslatot és észrevételt, ami e sorozat jobbá, teljesebbé tételét 
szolgálja. A sorozat honlapja: http://rendhagyomatek.hu) 
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Függvények 

 Ha létezik témakör, amit szinte kivétel nélkül „utálnak” a diákok, 
akkor tapasztalatom szerint ez az. Ha meghallják azt a szót, hogy 
„függvény”, akkor már minden bajuk van, és nagyon nehezükre esik 
hozzákezdeni a feladat megoldásához. Nem is gondolnak rá, hogy 
amikor például vásárolnak a piacon 2 kg krumplit, a boltban 20 dkg 
sajtot, amikor kiszámolják, hogy mennyi idő múlva érik el úti céljukat 
autóval, esetleg kiszámolják egy négyzet területét az oldalából … tulaj-
donképpen mindannyiszor egy-egy függvényt használnak, helyettesítési 
értéket számolnak ki. Nézzük, mit is takar ez a diákok körében oly-
annyira nem kedvelt fogalom. 
 Tekintsük pl. a Szegeden lakó embereket, és számoljuk meg őket. 
Hogyan tehetjük ezt meg? Pl. úgy, hogy az első szembejövő emberre 
ráakasztunk egy címkét, amin az 1-es szám van. Aztán a másodikra egy 
másikat a 2-es számmal … és folytatjuk ezt mindaddig, amíg látunk 
címke nélkül rohangáló embereket. (Ennél a megoldásnál feltételezzük, 
hogy előbb-utóbb mindenkivel találkozunk, mindenki magán hagyja a 
ráaggatott számot, és egyébként sem folyamodik tettlegességhez irá-
nyunkba. ☺) Miután végeztünk, azonnal látjuk, melyik számot osztot-
tuk ki utoljára, így megtudjuk, hogy hányan élnek Szegeden. Mit is 
csináltunk tulajdonképpen? A Szegeden lakó emberek halmazához 
kölcsönösen egyértelműen (egy-egy értelműen) hozzárendeltük a 
pozitív egész számoknak egy részhalmazát. Úgy is mondhatjuk, hogy a 
Szegeden lakó emberek halmazát kölcsönösen egyértelműen leképeztük a 
pozitív egész számok halmazára. A kölcsönös egyértelműség azt jelenti, 
hogy a sorszám alapján egyértelműen beazonosítható a személy, illetve 
egy konkrét személyhez pontosan egy egész szám tartozik. Az ilyen 
hozzárendelést idegen szóval injektív hozzárendelésnek nevezik. 

Szeged lakói        Pozitív egészek 
(kölcsönösen egyértelmű (injektív) hozzárendelés)  
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 Tegyük fel, hogy most úgy akarjuk felcímkézni az embereket, hogy 
az egy utcában lakók ugyanazt a számot kapják, azaz csak utcák szerint 
különböztessük meg őket. A Szegeden lakó emberek halmazához így 
egyértelműen hozzárendeltük a pozitív egész számoknak egy 
részhalmazát. A hozzárendelés most nem kölcsönösen egyértelmű, mert 
bár egy konkrét személyhez most is pontosan egy egész szám tartozik, 
de fordítva már ez nem igaz, a sorszám alapján nem azonosítható be 
egyértelműen a hozzá tartozó személy. 

Szeged lakói        Pozitív egészek 
(egyértelmű hozzárendelés) 

 
 
 
 
 
 Most a gyermekeik neme szerint címkézzük fel a szegedi embere-
ket. Kapjanak 0-ás sorszámot azok, akiknek nincs gyermekük, 1-es 
sorszámot azok, akiknek fiúgyermekük van, és 2-es sorszámot azok, 
akiknek lánygyermekük van. A Szegeden lakó emberek halmazához ily 
módon szintén hozzárendeltük a pozitív egész számoknak egy részhal-
mazát. A hozzárendelés azonban most nem egyértelmű, mert egészen 
biztos, hogy lesznek olyan személyek, akiknek az 1-es és 2-es sorszámot 
is ki kell osztani (azaz van fiú- és lánygyermekük is). 

Szeged lakói        Pozitív egészek 
(nem egyértelmű hozzárendelés) 

 
 
 
 
 

Ha A és B egyike sem az Üreshalmaz, és A minden eleméhez 
egyértelmű-, vagy kölcsönösen egyértelmű módon hozzárendeljük 
B valamely elemét, akkor ezt a hozzárendelést függvénynek nevezzük. 


