Előszó
A „Rendhagyó Matek” sorozat II. kötetében viszonylag kevés
témakör kerül feldolgozásra (függvények, egyenletek, egyenletrendszerek 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 függvényeket, 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, differenciálszámítás, integrálszámítás … stb.), hiszen ezek nem részei a középszintű 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 továbbá ebben a könyvben a trigonometrikus függvényekről, egyenletekről 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 érdekesebb, játékosabb oldalát szeretném bemutatni.
A könyv felépítése megegyezik az I. kötetével, és tartalma támaszkodik 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 … tulajdonképpen mindannyiszor egy-egy függvényt használnak, helyettesítési
értéket számolnak ki. Nézzük, mit is takar ez a diákok körében olyannyira 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 irányunkba. ☺) Miután végeztünk, azonnal látjuk, melyik számot osztottuk 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 embereket. 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 részhalmazát. 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.
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Úgy is fogalmazhatunk, hogy ha az A elemeihez egyértékűen rendeljük
hozzá B valamely elemét, akkor ezt a hozzárendelést függvénynek
nevezzük. (Egy B-beli elem „tartozhat” több A-belihez, de egy A-beli
nem „tartozhat” több B-belihez.) Ha számhalmazokat rendelünk
egymáshoz egyértelmű-, vagy kölcsönösen egyértelmű módon, akkor
számfüggvényről beszélünk.
A függvényeket szokás szerint kisbetűvel jelöljük, legtöbbször az
f-fel1, ami a „function” (jelentése: függvény) szó kezdőbetűje. Ha ugyanazon feladatban több függvény is szerepel, az ABC soron következő
betűit (g, h, …) szokás (de nem kötelező) használni. Az A halmazbeli
x elemhez rendelt B halmazbeli elemet (értéket) f(x)-szel jelöljük, és az
x helyen felvett függvényértéknek nevezzük.
Ne feledjük: a definíció értelmében a nem egyértelmű
(nem egyértékű) hozzárendelés nem függvény! Például
kölcsönösen egyértelmű függvényt kapunk, ha egy iskola
minden osztályához hozzárendeljük a jelenlegi osztályfőnökét (feltételezve, hogy egy tanár csak egy osztálynak lehet az osztályfőnöke), egyértelmű függvényt kapunk, ha minden összetett számhoz
hozzárendeljük a legkisebb prímosztóját, de nem kapunk függvényt, ha
minden prímszámhoz hozzárendeljük a többszöröseit.
Az A halmazt a függvény értelmezési tartományának (alaphalmazának, szokásos jelölése: ÉT vagy Df – dominium = gyarmat –), a B
halmazt a függvény képhalmazának nevezzük. A képhalmaznak a hozzárendelt elemeket (a függvény helyettesítési értékeit) tartalmazó részhalmazát
a függvény értékkészletének nevezzük (szokásos jelölése: ÉK vagy
Rf – range = tartomány –). A definíciókból következik, hogy Rf ⊆ B.
(A bemutatott példában Szeged lakossága az értelmezési tartomány, a
pozitív egész számok halmaza a képhalmaz, és az ebben a halmazban
pontozottan jelölt részhalmaz az értékkészlet, ami a ténylegesen
kiosztott egész számok halmaza.) Annak jelölése, hogy az A halmazt
leképeztük B-be: A ⟼ B.
1

Régebben a függvények jelölése egységesen „y =…x…” formában történt. Megvolt az az
előnye, hogy a bennük szereplő ismeretlenek egyértelműen utaltak arra, hogy a helyettesítési
értéküket ábrázoláskor melyik tengelyre kell felmérni.
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Ha Rf = B, azaz az értékkészlet maga a képhalmaz, akkor
szürjektív hozzárendelésről (ráképezésről) beszélünk. Egy kölcsönösen
egyértelmű szürjektív hozzárendelést bijektív hozzárendelésnek nevezünk
idegen szóval. Egy bijektív hozzárendelést szokás kölcsönösen
egyértelmű megfeleltetésnek nevezni.
Felhívom a figyelmet a megfeleltetés szóra! Eddig következetesen hozzárendelésről beszéltünk. Bár nem definiáltuk ennek a két szónak a jelentését – és most sem tartom
szükségesnek, mert valójában nem a megnevezéseken van a
hangsúly –, de jegyezzük meg, hogy függvények esetében nem ugyanazt
értjük alattuk. Ezeknél a fogalmaknál maradva a kölcsönönösen egyértelmű
hozzárendelés alatt azt értettük, hogy egy A halmaz minden eleméhez egyegy értelműen hozzárendeltünk B halmazbeli elemeket úgy, hogy nem
feltétlenül kellett minden B-beli elemet „felhasználnunk”. Ha ez a hozzárendelés úgy történik, hogy minden B-beli elemet felhasználunk, akkor azért, hogy ezt kihangsúlyozzuk, a hozzárendelés helyett a megfeleltetés szót használtuk, azaz kölcsönönösen egyértelmű megfeleltetésről beszéltünk.
Definíciójából adódóan egy bijektív leképezés injektív és
szürjektív is egyszerre. Lényeges különbség közöttük többek között az
is, hogy egy injektív függvény értékkészletének nem kell feltétlenül
megegyeznie a képhalmazzal, míg a másik kettő esetében ennek
teljesülnie kell.
Idegen szavak jelentését mindig nehéz megjegyezni főleg, ha
hármasával jönnek. A bijektív talán a legkönnyebben megjegyezhető, hiszen a „bi” előtag kettőt jelent, így egy bijektív függvény
mindkettő, azaz szürjektív és injektív is. A szürjektív megnevezés helyett
szokták a szuperjektív kifejezést is használni. Talán így könnyebb
beazonosítani, hiszen az egy szuper dolog, ha az értékkészlet maga a
képhalmaz, azaz egyetlen elemét sem kell kizárni a „megoldások” közül,
nem kell feltételeket vizsgálni. ☺
Ha az A halmaznak csak egy valódi részhalmazát (jelöljük ezt
C-vel, azaz C ⊂ A) képezzük le B-re, de ugyanazzal a leképezési
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szabállyal, mint amit A leképezésekor használtunk, akkor azt mondjuk,
hogy a C ⟼ B leképezés (függvény) leszűkítése az A ⟼ B leképezésnek
(függvénynek), illetve fordítva nézve/mondva, az A ⟼ B leképezés
(függvény) kiterjesztése a C ⟼ B leképezésnek (függvénynek). (A
bemutatott példában, ha a felcímkézett szegediekből kiválogatjuk
például a hölgyeket, akkor tulajdonképpen készítünk egy olyan függvényt, amely az eredetinek egy leszűkítése lesz.)
A bevezetőben említett vásárlásokkor az árut és az egységárat
rendeltük egymáshoz. Attól függően kell fizetnünk, hogy milyen mennyiségű árut kívánunk venni. Amikor autóval utaztunk, a megteendő utat
és a megtételéhez szükséges időt rendeltük egymáshoz. A menetidő
attól függ, hogy milyen sebességgel haladunk. Egy négyzet területét
oldalhosszának függvényében tudjuk kiszámolni.
Amikor egy konkrét árut vásárolunk, aminek tudjuk az egységárát,
csak a vásárolt mennyiségtől függ, hogy mennyit kell fizetnünk. Ha
adott távolságra kell elautóznunk, akkor csak a sebességünktől függ,
mennyi idő alatt érünk oda. A négyzet területe is csak az oldalhosszától
függ. Ha azonban egy téglalap területét akarjuk kiszámítani, akkor
annak mindkét oldalhosszától függeni fog a területe. Ha feladunk egy
belföldi levelet, a postás annak függvényében kézbesíti, hogy a címzett
melyik városban, azon belül melyik utcában, azon belül milyen házszám
alatt lakik. Esetleg még lépcsőház, emelet, ajtószám, családtag alapján is
szortíroznia kell. Azt mondjuk, hogy a függvény értéke a változója
(változói) értékétől függ.
A függvényeket változóik szerint egyváltozós- vagy többváltozós
függvényekként csoportosítjuk. A középiskolában az egyváltozós számfüggvényeket tanítják, ismertetik, ezért ebben a könyvben is ezekről lesz
csak szó.

A derékszögű koordináta-rendszer
Egy függvény legtöbbször sokkal informatívabb, ha ábrázoljuk,
azaz megrajzoljuk grafikonját (képét). Ezt a műveletet függvényábrázolásnak
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nevezzük. Ahhoz, hogy ezt megtehessük, meg kell ismerkednünk a
Descartes-féle derékszögű koordináta-rendszerrel2.
Egy függvény képének megrajzolásához szükségünk van a sík
pontjainak beazonosításához. Ezt most úgy tesszük meg, hogy a síkon
elhelyezünk két, egymásra merőleges számegyenest, és a sík pontjait e
két koordinátatengely (röviden tengely) segítségével megfeleltetjük egy-egy
rendezett számpárnak. A továbbiakból kiderül, mit kell érteni rendezett
számpáron. (A számítógépeken nevelkedett generációnak: amikor egy
gyári új merevlemezt használatba akarunk venni, akkor előbb ott is be
kell azonosítania az operációs rendszernek az egyes tárolási egységeket,
hogy a felírt adatokat meg is találja. Vagyis meg kell formázni a merevlemezt használat előtt. A matematika világában ugyanez: a függvényábrázolás előtt meg kell „formázni” a síkot, amit az említett tengelyek
elhelyezésével teszünk meg.)
Az egyszerűbb hivatkozás érdekében ezeket az egymásra merőleges
tengelyeket nevezzük „vízszintes” és „függőleges” tengelyeknek. (Természetesen szigorúan véve ezek most értelmezhetetlen elnevezések,
hiszen nincs viszonyítási alap, de bevált gyakorlat így megnevezni őket,
és hát valahogy hivatkozni kell rájuk. ☺) A vízszintes tengelyt szokás
szerint x-szel, a függőleges tengelyt y-nal vagy f(x)-szel jelöljük.
(Konkrét feladatok – jellemzően fizikai, kémiai jellegű függvények –
esetében a tengelyek elnevezése az adott változóra utaló név szokott
lenni.) A továbbiakban ebben a könyvben én is ezt a szokást követem,
és felváltva fogom használni az f(x) illetve y jelölést, ezzel is
hangsúlyozva azonosságukat.
Célszerű y-t használni, ha mint egyenlettel számolunk egy
függvénnyel, és szemléletesebb az f(x) jelölés, ha egy képlet,
összefüggés függvény mivoltát szeretnénk kihangsúlyozni.
A koordinátatengelyek beosztása, azaz az egységnek megfelelő hossz
legtöbbször megegyezik, de ez nem szükségszerű. Általában a tengelyek
metszéspontjából – melyet a koordináta-rendszer kezdőpontjának,
origónak nevezünk – kezdjük számolni a beosztásokat mind a négy
2
Léteznek nem derékszögű koordináta-rendszerek is. A középiskolai tanterv nem tárgyalja
ezeket, így ez a könyv sem.
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irányban (tehát a metszéspont a 0 kiinduló pont), de ez sem szükségszerű, mint ahogy az sem, hogy a feltüntetett beosztások pontosan
1 egységet jelöljenek. A tengelyek metszéspontjától jobbra illetve felfelé
szokás felvenni a pozitív, a másik két irányban a negatív értékeket. A
tengelyek pozitív „végeire” helyezett nyilakkal jelöljük a növekedési
irányt, valamint azt, hogy a beosztás végtelenül sokáig folytatódhat. A
síkot ily módon négy részre osztottuk, melyeket – az óramutató
járásával ellentétes irányba számozott – (sík)negyedeknek nevezünk. A
tengelyek két síknegyed határán lévő pontjai mindkét negyedhez
hozzátartoznak.
Ezek után a sík pontjainak rendezett számpárokkal történő odavissza megfeleltetése a következőképpen történik.
•

A sík egy pontjából merőlegest bocsátunk az x és y tengelyre is.
E merőlegesek és a tengelyek, mint számegyenesek metszéspontjai meghatároznak egy-egy valós számot. Az x tengelyen
kimetszett szám lesz az ennek a síkbeli pontnak megfeleltetett
rendezett számpár első-, az y tengelyen kimetszett pedig a
második tagja. Az így meghatározott rendezett számpárnak a
jelölése: (x;y). A sorrend lényeges, azaz, ha x ≠ y, akkor
(x;y) ≠ (y;x). Ezért nevezzük rendezett számpárnak.

•

Ha az x és y tengelyek egy-egy pontjára merőleges egyeneseket
rajzolunk, akkor ezek merőlegesen metszik egymást. Ez a
metszéspont egyértelműen meghatározza a sík egy pontját.
Ehhez a ponthoz az (x;y) rendezett számpárt rendeljük, ahol
x és y a tengelyek azon pontjainak megfelelő valós számok,
amelyeken a merőleges egyenesek átmennek.

A megfeleltetésből adódik, hogy ha az adott pont az x tengelyre
esik, akkor a rendezett számpár második-, ha az y tengelyre esik, akkor
az első tagja 0, az origónak megfeleltetett rendezett számpár pedig
legtöbbször (0;0).
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A rendezett számpár első tagját idegen szóval abszcisszának nevezik,
és a síkbeli pontnak az y tengelytől mért előjeles távolságát mutatja meg.
A rendezett számpár második tagját idegen szóval ordinátának nevezik,
és a síkbeli pontnak az x tengelytől mért előjeles távolságát mutatja
meg. Összhangban az idegen szavakkal, szokás az x tengelyt abszcissza
tengelynek (röviden abszcisszának), az y tengelyt ordináta tengelynek (röviden
ordinátának) nevezni.
Ha így könnyebb megjegyezni: x ≡ abszcissza, y ≡ ordináta,
mert x előrébb van az y-nál az ABC-ben, így neki az
ABC-ben előrébb lévő szót „feleltetjük” meg.
A sík egy adott pontjához rendelt rendezett számpárt a pont
koordinátáinak nevezzük. Ezek szerint az abszcissza a pont első-, az
ordináta a pont második koordinátája. Az ábráról leolvasható, hogy
nem tengelyen lévő pontok esetén az első negyed pontjainak mindkét
koordinátája pozitív (+;+), a másodiké (–;+), a harmadiké (–;–), míg a
negyedik negyedben (+;–).

Egy függvény megadásának módjai
Egy függvényt akkor tekintünk adottnak, ha adott az értelmezési
tartománya, értékkészlete és a hozzárendelési szabálya. Ennek értelmében tehát pl. az f(x) = 3x összefüggés szigorúan véve nem tekinthető
9

függvénynek, hiszen nem adtuk meg hozzá az értelmezési tartományt és
az értékkészletet. Ha még azt is leírjuk hozzá, hogy f(x): R⟼R, akkor
megmondtuk, hogy a függvény a valós számok halmazát a valós számok
halmazára képezi le, azaz megadtuk az értelmezési tartományt és az
értékkészletet is, így már valóban megadtuk magát a függvényt is.
Mindebből következik, hogy két függvény akkor és csak akkor egyenlő,
ha megegyezik értelmezési tartományuk és hozzárendelési utasításuk is
(e két feltétel teljesülése esetén természetesen értékkészletük is meg fog
egyezni).
Mivel legtöbbször számfüggvényekkel dolgozunk, el szoktuk
hagyni az értelmezési tartomány és értékkészlet megadását, és megállapodunk abban, hogy akkor is adottnak tekintjük az egyváltozós valós
függvényt, ha csak a hozzárendelés módja adott. Ekkor a függvény
értelmezési tartományán a valós számok azon legbővebb részhalmazát
értjük, amely elemekre a hozzárendelési szabály értelmes, értéke kiszámítható, az értékkészletet pedig nekünk kell meghatározni.
Egy függvény megadható táblázattal, képlettel, utasítással vagy
grafikonnal.3 A megadási módok legtöbbször egymással helyettesíthetők, illetve egymásból kiszámíthatók, ábrázolhatók.
Ezeket a megadási módokat a legtöbb szakkönyv felsorolja,
de azért egy megjegyzés mindenképpen idekívánkozik. Ha
táblázattal „adunk meg” egy függvényt, akkor tulajdonképpen csak véges sok képpontját adjuk meg. Ekkor két
eset lehetséges. Ha a függvény valóban csak ennyi pontból áll, akkor
tényleg megadtuk magát a függvényt is a táblázattal. Gyakoribb eset
viszont, hogy a függvénynek végtelen sok pontja van. Ekkor hallgatólagosan feltételezzük, hogy a táblázatban szereplő értékpárokból egyértelműen folytatható a sorozat, azaz kikövetkeztethető a függvény
3

Régebbi tankönyvekben szerepel megadási módként a kifejezés is. Mivel valójában csak
elnevezésben van különbség a képlet, kifejezés és összefüggés fogalmak között, ezért e
tekintetben nem indokolt megkülönböztetni őket. Az újabb szakkönyvekben pedig megadási
módként sorolják fel a nyíldiagramot és Venn-diagramot. Mivel ez utóbbi kettő csak
megjelenésében különbözik a táblázatos megadási módtól – és jobban illik rájuk a
„szemléltetési mód” kifejezés –, így annak ellenére, hogy bizonyára léteznek olyan feladatok,
amikor ezek használata szemléletesebb a többinél (ebben a könyvben nem lesznek ilyen
feladatok), nem tartottam szükségesnek külön megadási módként tárgyalni őket.
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képlete, és így már ismét beszélhetünk a függvény megadásáról.
(Később látni fogjuk, hogy ez koránt sincs így, mert akárhány számpár
is legyen megadva egy táblázatban, bármilyen számpárral folytatható
úgy, hogy található legyen rá olyan képlet, amely a már megadott
számpárokat is egymáshoz rendeli.)
Hasonlók mondhatók el a grafikonnal történő megadásról is.
Ismert függvény esetén a grafikon képe alapján valóban kikövetkeztethető a képlet, azonban ismeretlen függvény esetén megint csak azt
tehetjük, hogy véges sok pontját leolvasva megpróbáljuk kitalálni a
függvény képletét. Az előbbi zárójeles megjegyzés értelmében viszont
ennek sikere nem garantálható, illetve csak véges (bár tetszőleges)
pontossággal tehetjük meg.
Függvény megadása táblázattal
Amikor táblázattal adunk meg egy függvényt, egyszerűen felsorolunk a függvény képpontjainak megfeleltetett rendezett számpárokból
valamennyit, azaz megadunk néhány koordinátapárt. Ezek számát úgy
célszerű megválasztani, hogy ábrázolásuk után lehetőség szerint
megfelelő részletességgel kirajzolódjon a függvény grafikonja.
Tekintsük például a következő táblázatot, amely egy mozgás során
megtett út és az ehhez szükséges idő kapcsolatára szolgáltat adatokat.
Idő (perc)
Út (méter)

1
80

2
160

3
240

4
320

5
400

Ha ennek a táblázatnak az alapján meg szeretnénk rajzolni ennek a
kapcsolatnak (azaz függvénynek) a képét, akkor nem kell mást tennünk,
mit felvenni a síkban egy derékszögű koordináta-rendszert, és ábrázolni
a megadott értékeket, mint rendezett számpárokat, és ezek lesznek a
függvény grafikonjának pontjai.
Mivel fizikai jellegű függvényről van szó, a koordinátatengelyeket
jelöljük az adatok jellegére utaló módon „idő”-vel és „út”-tal, és
tüntessük fel a mértékegységüket is.
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Mivel a feladat nem határozta meg, hogy a koordinátatengelyek
melyik változót jelöljék, ezért mindkét lehetséges módon megtettük ezt.
Berajzoltuk a megadott koordinátapárokat, majd megpróbáltuk összekötni a pontokat egy olyan görbével4, amely a legjobban illeszkedik mindegyikükre. Ez a görbe most éppen egy egyenes lett, így egészen
pontosan megrajzolható a függvény grafikonja.
A középiskolában, és így ebben a könyvben is szinte kivétel
nélkül csak olyan függvényekkel foglalkozunk, amelyeknek
megismerjük a grafikonját, így ábrázolásuk nem okoz majd
nehézséget. Ha azonban ismeretlen függvény megadott
pontjaiból kell megrajzolni a képét, korántsem biztos, hogy találunk
olyan ismert görbét, amely valamennyi adott pontra illeszkedni fog.
Ilyenkor több lehetőségünk is van, melyek közül a feladat jellegéből
adódóan kell választanunk. Hagyhatjuk a pontokat elkülönülten, összeköthetjük őket egyenes szakaszokkal, rajzolhatunk közelítő görbét,
illetve később ismertetek egy általános módszert, amelynek segítségével
találhatunk olyan (polinom)függvényt, amelynek képe pontosan illeszkedik a megadott pontokra.

4

Amikor egy ismeretlen függvény megrajzolt pontjait össze akarjuk kötni, mindig „görbében”
gondolkodunk. Kedvező esetben – mint most is – ez a „görbe” egyenes lesz. A „kedvező” jelző
kizárólag az ábrázolhatóság könnyebbségére utal.
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A táblázati értékek, illetve a függvény grafikonjának tanulmányozásával megpróbálhatunk összefüggést találni az értékpárok között. Ha
ez sikerül, akkor találtunk egy képletet, aminek segítségével a függvény
tetszőleges pontjának koordinátáit kiszámíthatjuk. Nem kell túlságosan
sokáig törnünk a fejünket, hogy észrevegyük, most az út = 80*idő összefüggéssel kapjuk meg a táblázati értékeket. Most már tetszőleges út
értékhez ki tudjuk számítani a hozzá tartozó idő értéket és viszont, azaz
a kezdeti táblázatunkat végtelenül hosszan kitölthetnénk. (A számpárok
meghatározását értelemszerűen kell elvégezni. Ha a változók valamilyen
jelentéssel bírnak, akkor csak lehetséges értékeket szabad nekik adni.
Például ebben a konkrét feladatban nem lenne értelme negatív időhöz
utat számolni, de adott esetben az jelenthet egy történés előtti időpontot.)
Ha egy függvény táblázattal van megadva, mindig
található olyan képlet, amelynek segítségével megkapjuk a táblázati értékeket, és ezzel a képlettel még
általánosabban adhatjuk meg a függvényt.
Függvény megadása képlettel
Egy függvény képlettel történő megadása nem jelent mást, mint
felírni egy összefüggést (vagy ha úgy jobban tetszik, egyenletet) két
változó között. Ha tehát felírjuk az út = 80*idő egyenletet, akkor tulajdonképpen megadtunk egy függvényt, amely az út és idő változók között
létesít kapcsolatot. Amennyiben eltekintünk a változók fizikai jelentésétől, és számfüggvényként, általános formában adjuk meg ugyanezt a
képletet, akkor háromféle elterjedt, egymással teljesen egyenértékű
írásmód közül is választhatunk:
f(x) = 80*x
y = 80*x
x ⟼ 80*x
Képlettel sokkal általánosabban lehet megadni egy függvényt
mint táblázattal, hiszen nem korlátozzuk a megfeleltetett értékek
számát, sőt, még azt sem határozzuk meg, hogy mely pontjaival kelljen
ábrázolni. Egy ily módon megadott függvény ábrázolásához paradox
módon általános esetben – burkoltan vagy nyíltan – mégis igénybe
vesszük a táblázatos formát, konkrét koordinátapárokat, azaz grafikon13

pontokat számolunk ki a képlet alapján. Ez úgy történik, hogy az egyik
változónak (legtöbbször a vízszintes tengellyel jelöltnek, de ez nem
szükségszerű) tetszőleges értéket adva, azt behelyettesítve a függvény
képletébe megoldjuk az egyenletet, azaz kiszámoljuk a másik változó
értékét. Ezt annyiszor tesszük meg, ahányszor szükségesnek gondoljuk
a függvény kellő pontosságú ábrázolásához. Az így megkapott változópárokat, azaz képpontokat táblázatba foglalhatjuk, de akár közvetlenül
is berajzolhatjuk a koordináta-rendszerbe. Ezek után a függvény
ábrázolása, a pontok „összekötése” a már megismert módok valamelyikével történhet. (Később látni fogjuk, hogy bizonyos alapfüggvények
ismeretében a függvénytranszformáció eljárás segítségével sokszor egyszerűbb úton is célba érhetünk.)
képlettel megadott függPéldaképpen ábrázoljuk az f(x) =
vényt.
A képlet most olyan tört, amelynek a nevezőjében ismeretlen
szerepel, tehát ki kell kötnünk, hogy a nevező nem lehet 0, azaz x ≠ 1.
Ezt az értéket ki kell zárnunk az értelmezési tartományból, ezen a
helyen a függvény nem lesz értelmezve, a függvény grafikonjának nem
lesz pontja! Úgy mondjuk, hogy ezen a helyen a függvénynek szakadása
van. Ezt a tényt a grafikonon úgy jelenítjük meg, hogy az ehhez az
x értékhez tartozó képpont helyére egy „üres karikát” rajzolunk (hasonlóan a nyílt intervallum jelöléséhez).
(-3;7)

7

y

x
f(x) ≡ y

(2;7)

6

–3
7

–2
3

0
1

2
7

5
4

(-2;3)

3

(1;3)

2
1
-5 -4 -3 -2 -1

(0;1)
1 2 3 4

x

Az ábrázoláshoz számítsunk ki pár képpontot,
és foglaljuk őket táblázatba. Az x értékeit
vegyük fel tetszőlegesnek, és számoljuk ki hozzájuk az f(x) értékeket. A pontok berajzolásánál tartsuk szem előtt, hogy f(x) ≡ y!

A kiszámolt koordinátapárok berajzolása után megrajzoltuk a
függvény képét. Egy ismeretlen függvény esetében ez egyáltalán nem
egyszerű dolog, legtöbbször csak közelítőleg lehetséges. Most tudtunk
„csalni” egy kicsit, hiszen észrevettük, hogy a tört számlálója nevezetes
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azonosság, így szorzattá alakíthattuk [x3–1 = (x–1)(x2+x+1)], majd ezek
után egyszerűsíteni tudtunk a nevezővel. Így egy másodfokú polinomot
kaptunk (x2+x+1), aminek – mint majd később látni fogjuk – a képe
egy parabola, ami már viszonylag pontosan megrajzolható néhány
pontjából. Az „üres karika” helyét is ennek az átalakításnak köszönhetően tudtuk pontosan meghatározni, hiszen az egyszerűsítés után
kapott polinomba behelyettesítve az x = 1 értéket, kiszámíthatjuk a
„lyuk” helyét: 12+1+1 = 3. (Az x2+x+1 polinom az x = 1 helyettesítési
értéktől eltekintve azonosan egyenlő az
törttel. Tehát amikor
meghatároztuk az x2+x+1 polinom helyettesítési értékét az x = 1
helyen, akkor tulajdonképpen azt számoltuk ki, hogy mennyi lenne az
f(x) =
függvény értéke az x = 1 helyen, ha értelmezve lenne ott.)
Ha nincs módunk hasonló átalakításra, akkor egy ilyen „lyuk” pontos
helyének megállapítása középiskolai ismeretekkel általában csak
közelítőleg lehetséges. (Az f(x) =
és g(x) = x2+x+1 függvények
tehát nem egyenlők, mert bár hozzárendelési utasításuk gyakorlatilag
megegyezik, de nem azonos az értelmezési tartományuk, és ebből
adódóan az értékkészletük sem.)
Nem mindig van egyértelműen megadva egy függvény még
képlettel sem. Nézzük például az a2+b = 12 összefüggést.
Ha ezt függvénynek tekintjük, akkor melyik változó feleltethető meg az x, és melyik az y tengely pontjainak? A
függvény szempontjából ez nyilvánvalóan nem mindegy. Egy konkrét
feladat szövegezése persze adhat támpontot ennek eldöntésére, de ha
„csak úgy” találkozunk egy ilyen implicit (burkolt) formában megadott
függvénnyel, akkor bizony két esetet kell vizsgálnunk.5
Azért, hogy ne kerüljünk ilyen dilemmába, a függvényeket általában
explicit (kifejtett) formában adjuk meg. Ezt úgy érjük el, hogy az adott
kifejezésből kifejezzük az egyik változót, azaz úgy rendezzük a kifejezést,
hogy az egyik változót jelölő betű az egyenletnek csak az egyik oldalán,
5
Amennyiben egy ilyen implicit kifejezésben a változókat x-szel és y-nal jelöljük, akkor
egyértelmű a tengelyekkel való megfeleltetésük.
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önmagában és (általában) első hatványon álljon. A kifejezett változót
függő változónak, a másikat független változónak nevezzük. A függő változót
feleltetjük meg az y, a független változót az x koordinátatengelynek.
Tehát a példabeli a2+b = 12 implicit függvény explicit formája
b = –a2+12 vagy a = √12 − (a = −√12 − ) lehet attól függően, hogy
melyik ismeretlent tekintjük függő változónak.
Függvény megadása utasítással
Bármilyen, táblázattal vagy képlettel megadható függvény megadható utasítással is, hiszen ilyenkor nem teszünk mást, mint szavakkal
elmondjuk a megfeleltetési szabályt. Az y = 2x képlettel leírt függvény
utasítással például a következőképpen is megadható: „Minden helyhez
rendeljük a kétszeresét!” Mivel egyszerűbb egy képletet felírni, mint egy
egész mondatot, és persze vizuálisan is könnyebben (gyorsabban) értelmezhető egy képlet a – sokszor összetett – mondatnál, ezért ha elkerülhető, akkor rendszerint nem használunk utasításos függvénymegadást.
Kitalálhatók azonban olyan függvények, amelyek nem, vagy csak
nagyon nehezen lennének megadhatók táblázattal illetve képlettel.
Ilyenkor nem marad más hátra, mint utasítással megadni őket. Néhány
példa:
• „Rendeljünk a racionális számokhoz 1-et, az irracionális
számokhoz 0-át.”
• „Rendeljük x-hez önmagát, ha nemnegatív, és ellentettjét, ha
negatív.” (x ⟼ | |; ez az abszolútérték függvény)
• „Rendeljünk a negatív valós számokhoz –1-et, a pozitív valós
számokhoz +1-et, a 0-hoz pedig 0-át.” (ez az előjelfüggvény, vagy
másképpen szignumfüggvény)
• „Rendeljük minden valós számhoz azt a legnagyobb egész
számot, amely nem nagyobb nála.” (ez az egészrész függvény)
Sok esetben az utasítással megadott függvényeknek a pontos ábrázolása sem lehetséges. A felsorolt példák közül azonban csak az első
ilyen, a többi függvény képével a későbbiek során megismerkedünk.

16

Függvény megadása grafikonnal6
Ha grafikonnal van megadva egy függvény, akkor az a cél, hogy
kiolvassunk belőle adatokat, esetleg próbáljuk megállapítani a függvény
képletét. Egy grafikon nagyon látványos tud lenni, de ahhoz, hogy
értékelhető adatokat tudjunk kiolvasni belőle, nem elég a képét ismerni,
szükséges, hogy a grafikont tartalmazó koordináta-rendszer is „be
legyen kottázva”, azaz ismerjük mindkét tengely megnevezését és
beosztását is. Igazán akkor használható egy grafikon, ha ránézésre ki
tudunk olvasni adatokat belőle, nem kényszerítünk senkit vonalzó(k)
használatára, ami egyébként is valószínűleg pontatlan leolvasást
eredményezne.7 Ehhez szükséges a sík berácsozása is. Tekintsük pl. a
következő grafikont:
Most egy egyenesről van szó, amelynek kellő
számú pontja leolvasható az ábráról ahhoz,
hogy akár a képletét is meg tudjuk határozni.
x
Hogy mennyi ez a kellő számú pont, mindig a
-5 -4 -3 -2 -1
1 2 3 4
függvény képe (pontosabban a képe mögött
-1
-2
rejlő általános képlete) határozza meg. Mivel
-3
egy egyenest két pontja egyértelműen
A -4
-5
meghatározza, ezért most két pontot kell
leolvasni a grafikonról. Ezek lehetnek például a tengelymetszetek [(1;0)
és (0;–2)], de a rácsozásnak köszönhetően akár az A és B pontok
koordinátái [(–1;–4) illetve (3;4)] is egyértelműen kiolvashatók. Azt,
hogy hogyan lehet egy függvény képletét meghatározni a grafikonjából,
a későbbiekben tárgyaljuk.
4
3
2
1

y

B

A definíciókból bizonyára mindenki számára egyértelmű,
hogy szigorúan véve egy függvény nem azonos a grafikonjával. A grafikon csak egy ábrázolási eszköz, amely az adott
6

Egyes tankönyvek a függvénypontok rendezett számpárjainak – azaz az (x;f(x)) számpárok –
halmazát nevezik grafikonnak. Ebben az értelemben nincs különbség egy függvény táblázattal
vagy grafikonnal való megadása között.
7
Ez különösen prezentáció készítésekor fontos szempont. Választhatjuk azt a megoldást, hogy
a grafikon néhány jellemző pontját koordinátáival is feltüntetjük, vagy pedig a síkot is kellő
sűrűséggel berácsozzuk, és így mindenki leolvashatja azt az értéket, amit éppen gondol.
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függvény egy részletét szemléletessé teszi. Ennek ellenére úgy érzem,
hogy annyi pongyolaság megengedhető a tömörebb megfogalmazások
érdekében, hogy ne használjuk mindig a „függvény grafikonja” kifejezést. Ezért ebben a könyvben is gyakran csak a függvény kifejezést
használom, mert biztos vagyok benne, hogy ha azt írom, hogy
„a függvényen rajta van a P pont”, akkor mindenki azt érti alatta, hogy
„a függvény grafikonján rajta van a P pont”.

Függvények ábrázolása transzformációval
Láttuk, hogy egy függvény grafikonját többé-kevésbé pontosan
mindig meg tudjuk rajzolni úgy, hogy meghatározzuk néhány pontját,
majd valamilyen módon összekötjük őket. Van azonban ennél gyorsabb
lehetőség is, amennyiben ismerjük egy olyan függvény képét, amelyből
az ábrázolandó „egyszerű módon” származtatható. Ez az „egyszerű
mód” annyit tesz, hogy az ábrázolandó függvény képlete csak olyan
paraméterekkel, módosító tényezőkkel tér el az ismert függvényétől,
amelyek hatására az ismert függvény képe csak elmozdul a koordinátarendszerben, vagy csak olyan mértékben változik meg, amelyet egyszerű
műveletekkel (nyújtás, zsugorítás, tükrözés) kezelni tudunk. Amikor
ezen módosító tényezők hatásait figyelembe véve ábrázolunk egy
függvényt egy ismert függvény képének segítségével, akkor azt
mondjuk, hogy a függvényt transzformációval ábrázoljuk, transzformációs
lépéseken keresztül.
Ezek a módosító tényezők a következők lehetnek: hozzáadhatunk,
illetve kivonhatunk egy valós számot a független- és/vagy függő változóból, megszorozhatjuk, illetve eloszthatjuk egy valós számmal a
független- és/vagy függő változót, valamint képezhetjük mindkét változó abszolútértékét is. Ezeknek a módosító tényezőknek az egyidejű
használata is megengedett.
Nézzük először, milyen változásokat eredményez egy függvény
képében a független változó módosítása. Vizsgáljuk ezt olyan függvények esetében, amelyek a valós számok halmazán (vagy annak egy
részhalmazán) értelmezettek.
(Előrebocsátom, hogy csak a teljesség kedvéért tárgyalom ilyen
részletesen a lehetséges transzformációs-lépés kombinációkat. Érett18

ségin és a leggyakoribb iskolai feladatokban csak az alap transzformációs lépések ismeretére kérdeznek rá, összetettebb transzformációs
ábrázolások csak elvétve fordulnak elő.)
Ha valakinek gondot okozna eldönteni, hogy egy módosító
paraméter melyik változóra vonatkozik: egy f(x) függvénynek
minden olyan paramétere a független változót módosítja, ami zárójelen
belülre kerül [f(x+a); f(2x) … stb.], ami kívülre, az a függő változót
módosítja [f(x)+a; 2f(x) … stb.].
f(x+b)
Tegyük fel, hogy ismerjük az f(x) függvény képét. Hogyan tudnánk
megkapni ebből pl. az f(x+1) függvény képét?
A könnyebb megérthetőség érdekében készítsünk két táblázatot,
melyekbe a két függvény koordinátapárjait tüntetjük fel, és az egyszerűség kedvéért csak egész x-eket vizsgáljunk. Mivel az f(x) függvény képét
ismerjük, ezért feltehetjük, hogy a következő értékeket le tudjuk olvasni
a grafikonról. (Ezek tehát tetszőleges értékek, bármilyen számokkal
kitölthettük volna a táblázatot!)
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Nézzük most ugyanezt a táblázatot az f(x+1) függvény esetében.
Bár ennek a függvénynek a képét nem ismerjük, az f(x) függvény táblázatának segítségével majdnem teljesen ki tudjuk tölteni ezt is. Ugyanis
az f(x+1) függvény pl. az x = –4 helyen +2 értéket vesz fel, hiszen
f(–4+1) = f(–3), ennek értékét pedig ki tudjuk olvasni f(x) táblázatából
(f(–3) az f(x) függvény x = –3 helyen vett helyettesítési értéke, azaz
függvényértéke). Hasonlóan tudjuk kitölteni a táblázatot majdnem végig, de az x = 4 helyhez tartozó függvényértéket majd csak akkor tudjuk
beírni a táblázatba, ha már ismerjük f(x) értékét az x = 5 helyen (azaz
f(4+1) = f(5)-öt).
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A jobban láthatóság érdekében vonjuk össze a két táblázatot!
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Láthatjuk, hogy a transzformált függvényhez tartozó függvényértékek rendre megegyeznek az ismert függvényhez tartozókkal, csak
egységnyi helyettesítési értékkel eltolódtak balra, azaz negatív irányba. A
táblázatunkat bármeddig is folytatnánk, ugyanerre az eredményre
jutnánk. Mivel ezek a koordinátapárok a függvények grafikonjainak
pontjai, ez azt jelenti, hogy a transzformált függvény képe megegyezik
az ismert függvény képével, de ahhoz képest egységnyivel el van tolva
negatív irányba.
Értelemszerűen hasonló eredményre jutnánk, ha nem az f(x+1),
hanem az f(x–1) függvényt vizsgálnánk, de ekkor az előbbiek mintájára
belátható módon a függvény képe egységnyivel pozitív irányba mozdulna el. És mivel az elmozdulás mértéke attól függ, hogy mennyit adunk
x-hez, vagy vonunk le belőle, ezért általánosságban is kimondhatjuk,
hogy az f(x) függvény képéből úgy kapjuk meg az f(x+b)
függvény képét, hogy a grafikont eltoljuk az x tengely mentén | |
valós számmal, b előjelével ellentétes irányba!
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f(a*x), ha a > 0
Most nézzük meg, hogyan tudnánk megkapni az f(x) függvény
képéből pl. az f(2x) függvény képét?
Ismét készítsük el a két táblázatot az előbbi módon, és hagyjuk
meg az előbbi értékeket az ismert f(x) függvény táblázatában.
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Nézzük most ugyanezt a táblázatot az f(2x) függvény esetében. A
kitöltéshez ismét igénybe vesszük az f(x) függvény táblázatát. Az f(2x)
függvény az x = –4 és x = –3 helyen számunkra ismeretlen értéket vesz
fel, hiszen f(2*(–4)) = f(–8), f(2*(–3)) = f(–6), és ezek a függvényértékek
nem szerepelnek f(x) táblázatában. A további öt helyettesítési érték
viszont kinézhető belőle (f(2*(–2)) = f(–4) = 1, f(2*(–1)) = f(–2) = 3,
f(2*0) = f(0) = 5, f(2*1) = f(2) = 7, f(2*2) = f(4) = 9,), majd az utolsó
kettőről ismét nem tudunk mit mondani.
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Egyesítsük ismét a két táblázatot!
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Látható, hogy a transzformált függvényhez tartozó függvényértékek ismét megegyeznek az ismert függvényhez tartozókkal, csak 2-szer
gyorsabban veszi fel azokat. (Ne tévesszen meg minket, hogy az f(2x)
sorában nem látunk minden f(x) sorbeli értéket. Ott vannak azok, csak
nem látjuk őket a 2-szeres szorzó, azaz a leszűkült intervallum miatt.)
Úgy is mondhatjuk, hogy a transzformáció következtében feleakkora
helyre van szükségünk az x tengelyen ugyanakkora függvényrészlet
ábrázolásához. Ez a függvény képében azt a változást eredményezi,
hogy az y tengelyre merőleges irányba felére zsugorodik (megnyurgul),
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azaz minden görbepont x koordinátája a felére csökken, miközben
y koordinátája nem változik.
Értelemszerűen hasonló eredményre jutnánk, ha nem az f(2x),
hanem az f( ) függvényt vizsgálnánk, de ekkor az előbbiek mintájára
belátható módon a függvény képe az y tengelyre merőleges irányba
kétszeresére nyúlna (kilapul), azaz minden görbepont x koordinátája a
duplájára nőne, miközben y koordinátája nem változna. És mivel a
nyújtás, zsugorodás mértéke attól függ, hogy mennyivel szorozzuk x-et,
ezért általánosságban is kimondhatjuk, hogy az f(x) függvény képéből
úgy kapjuk meg az f(a*x) függvény képét (a > 0), hogy a grafikont az y tengelyre merőleges irányba a-ad részére zsugorítjuk
(azaz minden görbepont x koordinátája a-ad részére csökken,
miközben y koordinátája nem változik), vagy a-szorosára nyújtjuk
(azaz minden görbepont x koordinátája a-szorosára nő, miközben
y koordinátája nem változik), attól függően, hogy az a pozitív
valós szám nagyobb vagy kisebb 1-nél!

f(

1
x)
2

A továbbiakban – az egyszerűbb írásmód érdekében – nem
írom le mindig mindkét fogalmat, csak nyújtásról fogok
beszélni. Értelemszerűen, ha a > 1, akkor ez zsugorodást,
ha 0 < a < 1, akkor lapulást jelent, ha pedig a = 1, akkor egyiket sem.
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f(a*x+b), ha a > 0
Az ismertetett két transzformáció kombinációja. Az eddigi ismereteink alapján azt gondolhatnánk, hogy egy a-szoros nyújtás, valamint
egy | | értékű eltolás az x tengely mentén b előjelével ellentétes irányba.
Azonban, ha jobban belegondolunk, be kell látnunk, hogy téves a
gondolatmenetünk! Ugyanis, miután elvégeztük a nyújtást, már az f(a*x)
függvénnyel van dolgunk, nem pedig az f(x)-szel! Márpedig az | | értékű
eltolás csak arra vonatkozik! Azért, hogy megállapíthassuk, milyen
értékű lesz most az eltolás, hívjuk segítségül az f(2x) tárgyalásakor
megismert összevont táblázatot, és egészítsük ki pl. az f(2x+2) függvényre vonatkozó adatokkal is.
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A táblázat kitöltése a már ismertetett módon történt, és jól
látható, hogy f(2x)-ből úgy kapjuk meg f(2x+2) képét, hogy 1-gyel (!)
toljuk el az x tengely mentén negatív irányba. Azaz nem 2-vel, hanem a
felével! Egészen pontosan 2/2 = 1-gyel. Általánosságban kimondható
tehát, hogy az f(x) függvény képéből úgy kapjuk meg az f(a*x+b)
függvény képét, hogy a grafikont az y tengelyre merőleges
irányba a-szorosára nyújtjuk, majd az így kapott görbét eltoljuk
az x tengely mentén | / | valós számmal, b előjelével ellentétes
irányba!
A transzformációs lépések tetszőleges sorrendben elvégezhetők,
hiszen mindegy, hogy az eltolt grafikont nyújtjuk, vagy a nyújtottat
toljuk el.

23

y

f(4x-2)

f(4x)

f(x)

A zsugorítás miatt:
x = –2 helyett
x = –2/4 = –0,5
y = 0 maradt
-5
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-3

-2

x
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O
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3

4

Eltolás 2/4 = 0,5-del

Ha olyan összetett transzformációt kell végrehajtanunk,
amelyben x együtthatója nem +1, akkor sokat segít a helyes
mozgatások megtalálásában, ha kiemeljük x együtthatóját! Most például:
f(a*x+b) ≡ f(a*[x+ ]) átalakítás után rögtön látszik, hogy | / | értékkel
kell eltolni az x tengely mentén, és a-szorosára kell nyújtani. Ne
feledjük, hogy a helyes mértékű és irányú transzformációs eltolás
csak akkor látszódik „ránézésre”, ha a függvény képletét olyan
formára alakítjuk, hogy x együtthatója +1 legyen!
f(–x), f(–a*x), ha a > 0
Az előzőekben az f(a*x) függvény képének transzformációval
történő ábrázolásakor feltettük, hogy x együtthatója pozitív valós szám.
Nézzük, mi a helyzet, ha nem így van, azaz vizsgáljuk meg, hogyan
kaphatjuk meg az f(x) függvény képének ismeretében az f(–x) függvény
grafikonját. Készítsük el megint a táblázatainkat, f(x)-é legyen a már
megszokott.
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Most könnyű dolgunk van az f(–x) függvény táblázatának kitöltésekor, hiszen csak át kell másolnunk az f(x) értékeket, de fordított
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sorrendben. Ugyanis pl. f(–x) az x = –4 helyen f(–(–4)) = f(4) = 9
értéket veszi fel, és hasonlóan kapjuk meg sorban visszafelé a többi
helyettesítési értéket is.
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A szemléletesség érdekében helyezzük most egymás mellé a két
táblázatot!
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Láthatjuk, hogy az f(x)-hez és f(–x)-hez tartozó függvényértékek
tükrösen helyezkednek el a táblázatot középen átszelő szaggatott vonalra, f(x) valamely helyettesítési értéke
megegyezik f(–x) ellentett helyettesítési értékével. Kimondhatjuk tehát,
hogy az f(x) függvény képéből
úgy kapjuk meg az f(–x) függvény képét, hogy a grafikont tükrözzük az y tengelyre! Értelemszerűen, ha f(–a*x) képét keressük (a > 0), akkor először elvégzünk egy a-szoros nyújtást, majd a
módosult görbét tükrözzük az y tengelyre … de akár fordított
sorrendben is eljárhatunk.
f(–x+b), f(–a*x+b), ha a > 0
Az f(–x+b) grafikonjának meghatározásánál már – okulva az
f(a*x+b) képénél tapasztaltakból – sejthetjük, hogy most sem sima
y tengelyre tükrözés, majd eltolás az x tengely mentén történik. A
„támadás” azonban most nem a várt oldalról következik be. A turpisság
mindössze annyi, hogy az x tengely mentén történő eltolást most
b előjelével nem ellentétes, hanem megegyező irányba kell végrehajtani!
Ezt láthatóvá is tudjuk tenni, ha megfogadjuk az előző tippet, azaz
kiemeljük x együtthatóját. Az f(–x+b) ≡ f(–[x–b]) ≡ f(–[x+(–b)]) átala25

kítás után láthatóvá válik, hogy tulajdonképpen most is az általános
szabály szerint járunk el, azaz az x-hez hozzáadott valós szám előjelével
ellentétes irányba mozgunk, de a b előtti negatív előjel miatt ez az irány
most megegyezik b eredeti előjelével. Természetesen, ha f(–a*x+b)
képét szeretnénk transzformációval ábrázolni, akkor még egy a-szoros
nyújtást is végeznünk kell, és ügyelnünk kell arra, hogy | / | értékkel
toljunk el. Arra jutottunk tehát, hogy az f(x) függvény képéből úgy
kapjuk meg az f(–a*x+b) függvény képét (a > 0), hogy a grafikont tükrözzük az y tengelyre, majd a tükörképen elvégzünk egy
a-szoros nyújtást, végül az így kapott görbét eltoljuk az x tengely
mentén | / | valós számmal, b előjelével megegyező irányba!

A transzformációs lépések most is tetszőleges sorrendben
elvégezhetők, de egy dologra nagyon figyelni kell. Ha egy
összetett transzformációban eltolás és y tengelyre történő
tükrözés is szerepel, akkor, ha előbb az eltolást végezzük el, a tükrözést
nem az y tengelyre, hanem az eltolás mértékével eltolt „y tengelyre” kell
elvégezni. Ebben a konkrét feladatban valamikor 2-vel jobbra kell tolni
az x tengelyen az éppen aktuális grafikont és majd egyszer tükröznünk
is kell. Ha előbb tükrözünk, mint tolunk, akkor az y tengelyre kell
tükrözni. Ha előbb tolunk, akkor az x = 2 egyenesre kell tükrözni,
hiszen ez felel meg a 2-vel jobbra tolt y tengelynek!
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f(| |) vagy f(|− |)
Mivel | | = |− |, ezért elegendő csak az f(| |) függvényt vizsgálni,
a tett megállapítások érvényesek lesznek az f(|− |) függvényre is.
Nézzük tehát, hogyan kaphatjuk meg f(x) képéből f(| |) képét.
Mint az első kötetben már volt szó róla, egy szám abszolútértékén
a nemnegatív előjeles értékét értjük. Úgy is szokták definiálni, hogy
| | = a, ha a ≥ 0, és | | = –a, ha a ≤ 0.8 Mint ahogy a definícióban, a
függvények vizsgálatánál is eseteket (egészen pontosan hármat) kell
vizsgálnunk. Az első kettő eset az, amikor a függvény értelmezési
tartománya csak a negatív-, vagy csak a pozitív valós számok halmaza.
(A 0 helyen vett függvényérték most lényegtelen, a továbbiakban nem is
térek ki rá, tekinthetjük akármelyik esetbe tartozónak.)
Ha a transzformálandó függvény értelmezési tartománya a negatív
valós számok halmaza, azaz f(x): R–⟼R, akkor nyilvánvalóan nem tudjuk képezni az f(| |) transzformált függvényt, hiszen az abszolútérték
képzés a negatív számokból pozitívokat „csinál”, azokon a számokon
pedig nincs értelmezve az alapfüggvény. Esetleg, ha az x = 0 helyen
értelmezve van f(x), akkor f(| |) képe egyetlen pontból fog állni.
Viszont a második esetben éppen ezért bővül ki az értelmezési
tartomány a teljes valós számhalmazra: ha f(x): R+⟼R volt, akkor
f(| |): R⟼R lesz. És ha figyelembe vesszük, hogy | | = –x, ha x ≤ 0,
akkor a negatív értelmezési tartományon f(| |) ≡ f(–x), azaz (mint már a
korábbiak ismeretében tudjuk) f(| |) képét ekkor úgy kapjuk meg, hogy
f(x) grafikonját tükrözzük az y tengelyre, és ez a tükrözött rész az eredeti
grafikonnal együtt lesz f(| |) képe.
A harmadik eset az említett kettőnek az ötvözete. Ekkor az f(x)
értelmezve van a pozitív- és negatív valós számokon is, vagy legalább
egy részhalmazukon. Az előbbi két eset tükrében ekkor f(| |) képét úgy
kapjuk meg, hogy f(x) grafikonjának a nemnegatív x-eknek megfeleltetett (azaz az y tengelyre, illetve attól jobbra eső) részét tükrözzük az
y tengelyre, a negatív x-eknek megfeleltetett (azaz az y tengelytől balra
8

A tankönyvekben a második egyenlőtlenségben az egyenlőség lehetőségét nem szokták
feltüntetni, csak „│a│ = –a, ha a < 0”-t szoktak írni. Én nem látok semmi kivetnivalót abban, ha
itt is megengedjük az egyenlőséget.
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eső) görberészt pedig „kiradírozzuk”, hiszen az első eset értelmében
abból nem lesz pontja f(| |)-nek. A tükrözött rész és az eredeti f(x)
grafikon megmaradt része együttesen szolgáltatják f(| |) grafikonját.
Összegezve az egyes eseteket általánosságban kimondhatjuk, hogy
az f(x) függvény képéből úgy kapjuk meg az f(| |) függvény
képét, hogy a grafikon x ≥ 0 értékhez tartozó görbedarabját tükrözzük az y tengelyre, az x < 0 értékhez tartozó görbedarabját
elhagyjuk, és a tükrözött rész az eredeti grafikon megmaradt
részével együtt lesz f(| |) képe! Ha f(x) görbéjének valamennyi
pontja x < 0 értékhez tartozik, akkor az f(| |) függvény semmilyen x helyen nem értelmezhető, nem lesz görbéje.
1. eset
f( x

f( x )

)

2. eset
f( x

)

3. eset
f( x

)
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Az abszolútérték definícióját alkalmazva [f(| |) = f(x), ha x ≥ 0, és
f(| |) = f(–x), ha x ≤ 0] másképp is megfogalmazhatjuk, hogyan kapjuk
meg a keresett görbét. Az f(x) függvény képéből úgy kapjuk meg az
f(| |) függvény képét, hogy megrajzoljuk f(–x) grafikonját is, és
f(| |)-et a következőképpen képezzük: vesszük f(–x) grafikonjának az y tengelytől balra eső-, illetve f(x) grafikonjának az y tengelytől jobbra eső görbedarabját, valamint – ha van – az y tengelyen lévő görbepontot.
f( x )

f(| |+b)
A függvény képének megrajzolásához megint csak külön kell vizsgálnunk a pozitív- és negatív helyettesítési értékeket. Ha x ≥ 0, akkor
f(| |+b) ≡ f(x+b), illetve, ha x ≤ 0, akkor f(| |+b) ≡ f(–x+b). Az f(| |)
függvény képének második megfogalmazását alapul véve megállapíthatjuk, hogy az f(x) függvény képéből úgy kapjuk meg az f(| |+b)
függvény képét, hogy megrajzoljuk az f(x+b) és f(–x+b) függvények grafikonjait, és f(| |+b)-t a következőképpen képezzük:
vesszük f(–x+b) grafikonjának az y tengelytől balra eső-, illetve
f(x+b) grafikonjának az y tengelytől jobbra eső görbedarabját,
valamint – ha van – az y tengelyen lévő görbepontot.
f( x

+b)
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A következő két transzformáció az eddigiekhez teljesen hasonlóan
végezhető el, így csak a végső megállapítást írom le.
f(a*| |), ha a > 0
Az f(x) függvény képéből úgy kapjuk meg az f(a*| |) függvény képét (a > 0), hogy megrajzoljuk az f(a*x) és f(–a*x) függvények grafikonjait, és f(a*| |)-et a következőképpen képezzük:
vesszük f(–a*x) grafikonjának az y tengelytől balra eső-, illetve
f(a*x) grafikonjának az y tengelytől jobbra eső görbedarabját,
valamint – ha van – az y tengelyen lévő görbepontot.

f(a* x )

f(a*| |+b), ha a > 0
Az f(x) függvény képéből úgy kapjuk meg az f(a*| |+b)
függvény képét (a > 0), hogy megrajzoljuk az f(a*x+b) és
f(–a*x+b) függvények grafikonjait, és f(a*| |+b)-t a következőképpen képezzük: vesszük f(–a*x+b) grafikonjának az y tengelytől balra eső-, illetve f(a*x+b) grafikonjának az y tengelytől jobbra
eső görbedarabját, valamint – ha van – az y tengelyen lévő görbepontot.

f(a* x +b)
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Az eddigiektől annyiban tér el a következő két transzformáció,
hogy a negatív előjel miatt szerepcsere történik a „térfeleket” illetően.
f(–| |), f(–a*| |), ha a > 0
Az f(x) függvény képéből úgy kapjuk meg az f(–a*| |)
függvény képét (a > 0), hogy megrajzoljuk az f(a*x) és f(–a*x)
függvények grafikonjait, és f(–a*| |)-et a következőképpen képezzük: vesszük f(–a*x) grafikonjának az y tengelytől jobbra eső-,
illetve f(a*x) grafikonjának az y tengelytől balra eső görbedarabját, valamint – ha van – az y tengelyen lévő görbepontot.
Értelemszerűen, ha a = 1, akkor az f(–| |) függvényről van szó.
f(-a* x )

f(–| |+b), f(–a| |+b), ha a > 0
Az f(x) függvény képéből úgy kapjuk meg az f(–a*| |+b)
függvény képét (a > 0), hogy megrajzoljuk az f(a*x+b) és
f(–a*x+b) függvények grafikonjait, és f(–a*| |+b)-t a következőképpen képezzük: vesszük f(–a*x+b) grafikonjának az y tengelytől jobbra eső-, illetve f(a*x+b) grafikonjának az y tengelytől balra
eső görbedarabját, valamint – ha van – az y tengelyen lévő görbepontot. Értelemszerűen, ha a = 1, akkor az f(–| |+b) függvényről
van szó.
f(-a* x +b)
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f(| + |)
Hogyan kapjuk meg f(x) képéből f(| + |) képét? Most nem
segít x előjelének vizsgálata, hiszen b értékétől is függ az abszolútértékes
kifejezés előjele. Működik viszont az f(x) függvény eltolásának (a b miatt) és tükrözésének (az abszolútérték képzés miatt) egymásutánisága.
Mégpedig tetszőleges sorrendben, de ügyelve arra, hogy ha előbb eltolunk, akkor már nem az y tengelyre, hanem az x = –b tengelyre kell
tükrözni! (Azért „–b”, mert b előjelével ellentétes irányba mozgatunk.)
Ezek szerint f(x) képéből f(| + |) képét úgy kapjuk meg, hogy
f(x) grafikonját elmozgatjuk | | értékkel az x tengely mentén, b
előjelével ellentétes irányba, majd az így kapott görbét – az f(| |)
képének meghatározásakor megállapítottak szerint – tükrözzük
az x = –b, mint kvázi y tengelyre. Az f(| + |) függvény képe az
elmozgatás után kapott görbe megmaradt része (az x = –b tengelytől jobbra eső, illetve, ha van, a tengelyen lévő pont), valamint
a tükrözés után kapott görbe együttesen lesz. A transzformációs
lépések felcserélhetők, de ha előbb tükrözünk, akkor azt az y tengelyre kell végezni.
f( x+b )

f(| ∗ |), f(|− ∗ |)
Most könnyű dolgunk van, hiszen egyrészt mozgatás nem történik csak nyújtás, másrészt a előjelével sem kell foglalkoznunk, ugyanis
egy valós számnak és ellentettjének ugyanaz az abszolútértéke. Így
kimondhatjuk, hogy f(x) képéből f(| ∗ |) illetve f(|− ∗ |) képét
úgy kapjuk meg, hogy a grafikont nyújtjuk | | értékkel, majd az
így kapott görbére alkalmazzuk az f(| |) képzésénél részletezett
tükrözést az y tengelyre. A transzformációs lépések felcserélhetők.
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f( a*x

)

f(| ∗ + |), ha a > 0
Az f(| ∗ + |) függvény képe egy a-szoros nyújtásban és az
elmozgatás mértékében különbözik f(| + |) képétől. Így a korábbiak
ismeretében kimondhatjuk, hogy f(x) képéből f(| ∗ + |) képét
(a > 0) úgy kapjuk meg, hogy f(x) grafikonját a-szorosára nyújtjuk, utána elmozgatunk | / | értékkel az x tengely mentén, b előjelével ellentétes irányba, majd az így kapott görbét – az f(| |)
képének meghatározásakor megállapítottak szerint – tükrözzük
az x = –b/a, mint kvázi y tengelyre. Az f(| ∗ + |) függvény
képe a nyújtás és elmozgatás után kapott görbe megmaradt része
(az x = –b/a tengelytől jobbra eső, illetve, ha van, a tengelyen
lévő pont), valamint a tükrözés után kapott görbe együttesen lesz.
A transzformációs lépések felcserélhetők, de ha a mozgatásnál
előbb tükrözünk, akkor azt az y tengelyre kell végezni.
f( a*x+b )

f(|− + |), f(|− ∗ + |), ha a > 0
Érdekes kombináció, hiszen első gondolatunk az lehet, hogy az
abszolútérték képzés, és x negatív együtthatója miatt is tükrözni kell az
y tengelyre. A két tükrözés tehát „kioltja” egymást, és csupán egy
eltolást kell végeznünk? Vagy mégsem? Vagy mégsem. ☺ A háttérben
ugyanis ott lapul az |− | ≡ | | azonosság, így valójában csak egyszer
kell tükröznünk. Transzformáció szempontjából x negatív együtthatójá33

nak annyi a szerepe, hogy az eltolást b előjelével megegyező irányba kell
végrehajtani. Egy kis átalakítás után rögtön látszanak az elmondottak:
f(|− ∗ + |) ≡ f(|−( ∗ − )|) ≡ f(| ∗ − |). Tehát, ha b > 0,
akkor jobbra tolunk, ellenkező esetben balra. Az f(|− ∗ + |) függvény képe megegyezik f(| ∗ − |) képével, ezt pedig már tárgyaltuk az
előző címszó alatt.
f( | | ) vagy f( −| | )
Mivel |− | ≡ | |, így – | | ≡ | | , és mivel | | ≥ 0, ezért
f( – | | ) ≡ f( | | ) ≡ f(| |), amit már tárgyaltunk a vonatkozó címszó
alatt.
Az utolsó négy transzformáció x előjelének vizsgálatával már
tárgyalt esetekre vezethető vissza.
f( | | +

)

f( | | + ) ≡ f(| + |), ha x ≥ 0, illetve f( | | + ) ≡ f(|− + |) ≡
≡ f(|−( − )|) ≡ f(| − |), ha x < 0. Tehát f(x) képéből f( | | + )
képét úgy kapjuk meg, hogy megrajzoljuk f(| + |) és f(| − |)
grafikonját. Az f( | | + ) függvény képét a következőképpen
képezzük: vesszük f(| + |) grafikonjának az y tengelytől jobbra
eső-, illetve f(| − |) grafikonjának az y tengelytől balra eső
görbedarabját, valamint – ha van – az y tengelyen lévő görbepontot.

f(

f( x+b )

x +b )

f( x-b )
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f( ! ∗ | | ) vagy f( −! ∗ | | )
a ∗ |x| = −a ∗ |x| , ami x előjelétől függően |a ∗ x| vagy |−a ∗ x|,
amik viszont szintén megegyeznek. Így tehát f( a ∗ |x| ) = f( −a ∗ |x| ) =
= f(|a ∗ x|), ezt a transzformációt pedig már tárgyaltuk.

f(|! ∗ | | + |), ha a > 0
f(|a ∗ |x| + |) = f(|−a ∗ x + b|) vagy f(|a ∗ x + b|) x előjelétől
függően, amely transzformációkat már tárgyaltuk. Kimondható tehát,
hogy f(x) képéből f(|! ∗ | | + |) képét (a > 0) úgy kapjuk meg,
hogy megrajzoljuk f(|! ∗ + %|) és f(|−! ∗ + %|) ≡ f(|! ∗ − %|)
grafikonját. Az f(|! ∗ | | + |) függvény képét a következőképpen
képezzük: vesszük f(|! ∗ + %|) grafikonjának az y tengelytől
jobbra eső-, illetve f(|! ∗ − %|) grafikonjának az y tengelytől balra
eső görbedarabját, valamint – ha van – az y tengelyen lévő
görbepontot.

f(

x +b )

f( a*x-b )

f( a*x+b )

f(|−| | + |), f(|−! ∗ | | + |), ha a > 0
f(|−a ∗ |x| + |) ≡ f(|−a ∗ x + |), ha x ≥ 0, és f(|−a ∗ |x| + |) ≡
≡ f(|a ∗ x + |), ha x < 0. Grafikonjának megrajzolása tehát hasonlóan
történik, mint az f(|a ∗ |x| + |) függvényé, csak éppen „térfélcserére”
van szükség. Azaz f(x) képéből f(|−! ∗ | | + |) képét (a > 0) úgy
kapjuk meg, hogy megrajzoljuk f(|! ∗ + |) és f(|−! ∗ + |) ≡
≡ f(|! ∗ − |) grafikonját. Az f(|−! ∗ | | + |) függvény képét a
35

következőképpen képezzük: vesszük f(|! ∗ − |) grafikonjának
az y tengelytől jobbra eső-, illetve f(|! ∗ + |) grafikonjának az
y tengelytől balra eső görbedarabját, valamint – ha van – az y tengelyen lévő görbepontot. Értelemszerűen, ha a = 1, akkor az
f(|−| | + |) függvényről van szó.

f( a*x-b )

f( a*x+b )

f( -a* x +b )

A függő változó módosításának hatásait rendkívül egyszerű megjegyezni, hiszen ilyenkor nem történik más, mint hogy egy kiszámolt
helyettesítési értékkel még elvégzünk egy vagy több műveletet. Ennek
hatása a függvény képének megváltozásában a művelettől függ, és az
y tengelyhez képest történő megváltozásában nyilvánul meg.
f(x)+b
Ha egy függvény valamennyi helyettesítési értékéhez hozzáadjuk
ugyanazt a b valós számot, akkor a függvény grafikonja ezzel a b valós
számmal eltolódik függőleges irányba, azaz az y tengely mentén. Ha
b > 0, akkor felfelé, ellenkező esetben lefelé.
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a*f(x), ha a > 0
Ha egy függvény valamennyi helyettesítési értékét megszorozzuk
ugyanazzal az a valós számmal, akkor a függvény grafikonja a-szorosára
nyúlik (ha a > 0), illetve a-ad részére zsugorodik (ha a < 0) az
x tengelyre merőlegesen. Úgy is mondhatjuk, hogy minden görbepont
y koordinátája a-szorosára nő (illetve a-ad részére csökken), miközben
x koordinátája nem változik.

1
f( x)
2

–f(x), –a*f(x), ha a > 0
Ha egy függvény valamennyi helyettesítési értékének ellentettjét
képezzük, akkor tükrözzük a függvény grafikonját az x tengelyre. Ha
meg is szorozzuk egy a > 0 valós számmal, akkor nyújtást is végzünk.

-

1
f( x)
2
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|&( )|

Ha egy függvény valamennyi helyettesítési értékének abszolútértékét képezzük, akkor az értékkészlet a nemnegatív valós számok
halmaza, vagy annak egy részhalmaza lesz. Ha egy helyettesítési érték
nemnegatív volt, akkor abszolútértéke önmaga, ha viszont negatív,
akkor az ellentettje lesz. A függvény grafikonjában ez a transzformáció
azt a változást eredményezi, hogy az x tengely alatti részt „visszahajtjuk”, azaz tükrözzük az x tengelyre.
f(x)

A függő változó módosító tényezői is kombinálhatók. Ezeket a
variációkat nem részletezem, hiszen nem szólnak bele egymás dolgába.
Ebből adódóan a függő változót érintő összetett transzformáció lépései
tetszőleges sorrendben elvégezhetők, de az y tengely menti eltolás és
x tengelyre való tükrözés sorrendiségénél ugyanúgy vigyázni kell, mint a
független változó transzformációinál. Ha előbb elmozgatunk, akkor a
tükrözés már az elmozgatás mértékével eltolt „x tengelyre” kell, hogy
történjen.
Mivel a függő változó módosításai a függvényértékekre vonatkoznak, ezért értelemszerű, hogy vegyes, azaz a független- és függő változót is érintő összetett transzformációt a független változó transzformációs lépéseivel kell kezdeni, utána jöhetnek a függő változó
transzformációs lépései.
Ha biztosra akarunk menni, akkor összetett transzformáció
esetén „belülről kifelé” haladjunk, azaz mindig azt a
transzformációs lépést hajtsuk végre, ami „közvetlenül vonatkozik” a
változóra. Például az f(x) = 3*lg(2x+4)+1 függvény ábrázolásánál én a
következő sorrendet követném: először megrajzolnám az f(x) = lg(x)
alapfüggvényt, majd kétszeresére zsugorítanám az y tengelyre merőlegesen; az így kapott grafikont eltolnám 4/2 = 2-vel balra, majd három38

szorosára zsugorítanám az x tengelyre merőlegesen, végül felcsúsztatnám egységnyivel az y tengely mentén. Ha így járunk el, nagy meglepetés nem érhet minket.
Összefoglalásként tekintsük át, és egyúttal hasonlítsuk is össze az
alap-transzformációk hatását.
Független változó [x]
f(x+b)
Eltolás az x tengely mentén | | értékkel, b előjelével ellentétes irányba
f(a*x)
Nyújtás az y tengelyre merőlegesen
f(–x)
Tükrözés az y tengelyre
Az y tengelytől jobbra eső
f(| |)
görbedarab tükrözése az y
tengelyre

Függő változó [f(x)]
f(x)+b
Eltolás az y tengely mentén | | értékkel, b előjelével megegyező irányba
a*f(x)
Nyújtás az x tengelyre
merőlegesen
–f(x)
Tükrözés az x tengelyre
|'( )| Az x tengely alatti görbedarab tükrözése az x
tengelyre

Ha valakinek gondot okozna annak megállapítása, hogy
milyen típusú transzformációról is van szó, a következőképpen járjon el. Keresse meg, hogy a független változó, azaz
x helyére mit kell beírni az alapfüggvényben, hogy az ábrázolandó függvény képletét kapjuk az esetleges zárójelen belül (a lineáris törtfüggvények esetében az 1 számlálójú törtön belül). A zárójelen kívüli paraméterek a függő változót módosítják, a zárójelen belüliek a függetlent.
Legyen például az ábrázolandó függvény a g(x) = −

(

+1.

Miután észrevesszük, hogy ez a függvény az f(x) = alapfüggvény egy
transzformáltja, alakítsuk át úgy, hogy minél jobban hasonlítson is rá:
g(x) = −

(

+1 ≡ –3∗

)

+1. Most már látjuk, hogy az f(x) =

alapfüggvényben x helyére (–x+2)-t kell írni, hogy -ből ) legyen,
tehát idáig egy f(x) → f(–x+b) típusú transzformációról van szó
(a konkrét értékek helyett paramétereket írva). Ehhez hozzáírjuk a
függő változót módosító paramétereket úgy, ahogy látjuk, és így kapjuk,
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(

+1 függvényt az f(x) = alapfüggvényből egy
hogy a g(x) = −
f(x) → d*f(–x+b)+c típusú összetett transzformációval kapjuk meg.
Ha nagyon nem akar eszünkbe jutni, hogy melyik módosító
tényezőnek mi a hatása, akkor se veszítsük el a fejünket! Ne
feledjük, hogy bármilyen, képlettel megadott függvényt
tudunk ábrázolni úgy, hogy kellő számú pontját berajzoljuk a
koordináta-rendszerbe, majd összekötjük azokat. Számítsuk ki tehát
néhány tetszőleges x értékhez az y értékeket, majd ezeket a koordinátapárokat jelenítsük meg a koordináta-rendszerben. Ki fog rajzolódni
előttünk a függvény képe! (És utána esetleg már a transzformációs
lépések is eszünkbe jutnak. ☺)
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