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Przykªadowy egzamin z analizy matematycznej 1

Rozwi¡zania nale»y pisa¢ na poni»szym arkuszu. W razie potrzeby nale»y prosi¢ o dodatkowe kartki egzaminatorów.

Podczas egzaminu niedozwolone jest korzystanie z notatek i urz¡dze« elektronicznych.

Przypadki niesamodzielnej lub nieuczciwej pracy b¦d¡ zgªaszane Dziekanowi WPPT. Zgodnie z �6 i �19 regulaminu

studiów za naruszenie przepisów student mo»e zosta¢ skre±lony z listy studentów.

(podpis studenta)1. (a) Sformuªuj twierdzenie o ci¡gu monotonicznym i ograniczonym.(?p)

(b) Uzasadnij zbie»no±¢ i oblicz granic¦ ci¡gu (an) okre±lonego rekurencyjnie a1 = 100, an+1 = 3
√

9an.
(?p)

2. (a) Podaj de�nicj¦ funkcji pierwotnej.(?p)

(b) Oblicz funkcj¦ pierwotn¡ funkcji f(x) = x+1
x2+1

i sprawd¹, »e speªnia ona powy»sz¡ de�nicj¦.(?p)

3. Korzystaj¡c z prawa skªadania granic, oblicz lim
x→0+

sin(e−1/x)
e−1/x

.(?p)



4. (a) Sformuªuj de�nicj¦ caªki dolnej Darboux.(?p)

(b) Sformuªuj de�nicj¦ caªki Riemanna (korzystaj¡c z poj¦¢ caªki dolnej i caªki górnej Darboux � tych ju»

nie de�niuj).(?p)

(c) Zapisz

n∑
j=1

ej/n

n
jako pewn¡ sum¦ górn¡ caªki Riemanna z funkcji f(x) = ex.(?p)

(d) Oblicz granic¦ powy»szego wyra»enia gdy n → ∞ (nie odwoªuj¡c si¦ do poj¦cia caªki Riemanna, lecz

do wzoru na sum¦ wyrazów ci¡gu geometrycznego).(?p)



5. (a) Sformuªuj wzór na pochodn¡ funkcji odwrotnej.(?p)

(b) Korzystaj¡c z powy»szego wzoru, wyprowad¹ wzór na pochodn¡ funkcji arctg x.(?p)

(c) Niech f(x) = arctg x
x2+1

. Oblicz caªk¦ oznaczon¡ funkcji f na przedziale [0, x].(?p)

(d) Wyznacz granic¦ obliczonej caªki gdy x→∞.(?p)

(e) Niech f(x) = x arctg x. Oblicz caªk¦ nieoznaczon¡ funkcji f .(?p)



6. (a) Przypomnij wzór Taylora i wzór na n-t¡ reszt¦ w postaci Lagrange'a.(?p)

(b) Zastosuj wzór na caªkowanie przez cz¦±ci do caªki

∫ x

x0

(x− t)n

n!
g′(t)dt tak, aby w otrzymanej caªce

wyst¦powaªa funkcja g(t), a nie g′(t).(?p)

(c) Udowodnij indukcyjnie, »e n-ta reszta we wzorze Taylora jest równa Rn(x0, x) =∫ x

x0

(x− t)n−1

(n− 1)!
f (n)(t)dt.(?p)

(d) Wywnioskuj, »e Rn(x0, x) =
(x− x0)
(n− 1)!

(x− ξ)n−1f (n)(ξ) dla pewnego ξ mi¦dzy x0 i x.(?p)

(e) Wykorzystuj¡c t¦ posta¢, znajd¹ dobre oszacowanie na Rn(x0, x) dla f(x) = ln(1 + x) i x0 = 0. Innymi

sªowy znajd¹ maksimum
x(x− ξ)n−1

(1 + ξ)n−1
dla ξ pomi¦dzy 0 i x, gdzie x ∈ (−1, 1) jest ustalone.(?p)


