
Függvényegyenletek 

14 hasznos jótanács 

1. Keressünk triviális megoldást! (A végén ne felejtsük el ezt is felsorolni, mint megoldást!) 

2. Találjunk legalább egy nem triviális megoldást! (Útbaigazíthat, hogy merre érdemes elindulni.) 
Ha már van egy megoldásunk, érdemes lehet bevezetni egy új függvényt. Pl �(�) = � megoldása az 
egyenletnek, akkor vezessük be az �(�) = �(�) + � helyettesítést. Vagy ha tudjuk, hogy �(0) = 0 minden 
esetben, akkor (de máskor nem!!!) az �(�) = ��(�) helyettesítést. 

3. Ügyeljünk az értelmezési tartományra! 
Ha a racionálisokon vagy egészeken van értelmezve, akkor teljes indukció, esetleg prímfaktorizáció 
segíthet. 

4. Helyettesítsünk be konkrét értékeket az egyenlete! 
• � = 0, 	 = 0, stb.  

• � = 	; � + 	 = 0; stb.  

• olyan �, 	 számpárokat, amikre különböző tagok a két oldalon kiejtik egymást 

• olyan �, 	 számpárokat, hogy kétféleképpen (többféleképpen) számoljuk ki ugyanazt 

• kihasználni, hogy tagok bizonyos helyettesítéseknél változatlan maradnak, pl szimmetrikusak �-
ben és 	-ban 

5. Injektív-e a függvény? (ha �(�) = �� megoldás, akkor a függvény nem invertálható ☺) 
Injektív függvény: ha minden értéket legfeljebb egyszer vesz fel, azaz �(�) = �(	)-ből 
következik, hogy � = 	. (Ha egy függvény injektív, akkor az inverze is függvény.) 
Ha egy függvényegyenlet minden megoldása injektív, akkor “�“-fel lehet “egyszerűsíteni”. 

6. Monoton-e a függvény? (Ha szigorúan monoton, akkor injektív is.) Periodikus-e a függvény? 

7. Szürjektív-e a függvény? (Hasznos helyettesítéseket venni. Pl szürjektív, létezik zérushelye.) 
Szürjektív függvény: ha az értékkészlet minden értéket felveszi. 
Úgy lehet belátni, ha olyan alakra hozzuk a függvényegyenletet hogy az egyik oldalon f(…) áll, ahol a … 
akármilyen csúnya lehet, a másik oldalon pedig egy olyan kifejezés, ami tetszőleges (értékkészletbeli) 
értéket felvehet. Ha ezt beláttuk, akkor tetszőleges értékkészletbeli elemhez (y) mondhatjuk, hogy legyen x 
olyan, hogy f(x)=y. 

8. 0 benne van-e az értelmezési tartományban, értékkészletben? (Hibaelhárítás…, zérushelyvizsgálat.) 

9. Orbitok, iterálás, fixpontok megvizsgálása 
Fixpont: � fixpont f-re, ha �(�) = �. 

Iterálás: függvény többszöri alkalmazása. �(�), ���(�), � ����(�)� , … , �(�)(�)	(n	darab	f),… 

Orbit: a ciklus hossza, �, amire minden értelmezési tartoménybeli �-re �(�)(�) = �. 

10. Figyeljünk a lehetséges transzformációkra! (Nem mindig vannak, de ha vannak, hasznosak.) 

11. Számoljuk ki, fejezzük ki ugyanazt a függvényértéket kétféleképpen! Speciális esete a 
szimmetrikus helyettesítés. 

12. Ha már valameddig eljutottunk, 

a) írjuk újra az egyenleteket, új formájukban az információk segítségével 
b) ellenőrizzük le újra a stratégiát (pl polinomra hajtunk, páros függvényre hajtunk, …) 
c) újra nézzük meg, hogy van-e triviális megoldás, amit nem vettünk észre, esetleg látszik-e 

nemtriviális megoldás (a továbbvitelben segíthet) 

13. Végén foglaljuk össze, hogy mi jött ki, mind a triviális és a nem triviális megoldásokat! 

14. Ellenőrzés! ☺ (Le kell írni pl azt is, hogy 0+0+0=0+0, megoldókulcs szerint pontot ér…) 



Amit még érdemes tudni: 

Paritást is lehet vizsgálni, sőt! 

Páros függvény: Amelyre minden értelmezési tartománybeli �-re −� is értelmezési tartománybeli, és 
�(�) = �(−�). 
Páratlan függvény: Amelyre minden értelmezési tartománybeli �-re −� is értelmezési 
tartománybeli, és �(�) = −�(−�). 
Figyelem! Nem minden függvény páros, vagy páratlan! És amennyiben az jön ki, hogy minden �-re 
(külön-külön) páros vagy páratlan, nem jelenti azt, hogy az egész függvény páros vagy páratlan! 

Cauchy függvényegyenletek: �(� + 	) = �(�) + �(	), �(�	) = �(�)�(	) (és még két hasonló, de 
kevésbé gyakori). 
Nyilván minden �(�) = �� megoldás az elsőre és �(�) = �� megoldás a másodikra, ahol � egy 
valós konstans és 0� = 1-et definiáljuk. De ezen kívül van még végtelen sok (érdemes lehet 
utánanézni). 

Feladat: Bizonyítsd be, hogy a racionális számok halmazán már csak a lineárisok az első egyenletre 
a megoldások! 

Feladat: Bizonyítsd be, hogy ha továbbá a valós számok halmazán feltesszük, hogy monoton a 
függvény, akkor is csak a lineáris függvény a megoldás az első egyenletre! (Monoton függvény mellett 
még a következőekkel is igaz: mindenhol folytonos/egy pontban folytonos/korlátos/alulról korlátos/egy 
epszilon hosszú szakaszon korlátos/… a függvény, sőt az is igaz, hogy f vagy lineáris, vagy mindenhol sűrű a 
síkon az �(� + 	) = �(�) + �(	) esetben…)) 

Tehát ha vissza tudsz vezetni egy függvényegyenletet egy Cauchy függvényegyenletre aminek az 
első formája van, és belátod, hogy monoton a függvény, akkor kész vagy ☺. (Azért versenyen le kell 
írni (röviden), hogy hogyan lehet bebizonyítani, miért következik a linearitás…) 


