
Pytania z teorii na egzamin dla osób, które byªy nieobecne na co najmniej

3 wykªadach.

1. Wypowiedzie¢ tre±¢ twierdzenia podstawowego rachunku caªkowego:
Je»eli f jest funkcj¡ ci¡gª¡ w przedziale [a, b] oraz

F (x) :=

∫ x

a

f(t)dt,

to F ′(x) = f(x) dla dowolnego x w [a, b].
2. Co to s¡ uªamki proste i jakie s¡ zasady rozkªadu funkcji wymiernej na uªamki
proste. Na jakie uªamki proste rozkªada si¦ funkcja

f(x) =
1

(x− 2)2(x2 + 1 + 5)
?

3. Poda¢ de�nicj¦ normalnego ci¡gu podziaªów przedziaªu, sum caªkowych (mog¡ by¢
tylko sumy po±rednie) oraz caªki oznaczonej.
4. Przedstawi¢ twierdzenie o zmianie zmiennej w caªce oznaczonej (najlepiej wersj¦ z
wykªadu). Jak caªka oznaczona zwi¡zana jest z caªk¡ nieoznaczon¡.
5. Poda¢ wzory na: na pole �gury, ograniczonej wykresami dwóch funkcji ci¡gªych, na
obj¦to±¢ bryªy obrotowej i dªugo±¢ krzywej.
6. Poda¢ twierdzenie mówi¡ce o tym, przy jakich zaªo»eniach funkcja posiada ekstre-
mum lokalne (chodzi wi¦c o warunek wystarczaj¡cy ekstremum). Mo»e by¢ przy okazji
pytanie, co to znaczy, »e funkcja ma w danym punkci ekstremum lokalne.
7. Poda¢ warunek na to, »e pochodne cz¡stkowe mieszane s¡ sobie równe (np.

∂2f

∂x∂y
=

∂2f

∂y∂x
.

Umie¢ obliczy¢ pochodne cz¡stkowe, powiedzie¢ na jakich zasadach je obliczamy.
8. Poda¢ tre±¢ twierdzenia o funkcji uwikªanej. Zastosowa¢ do funkcji

y cos y + x lnx = 0

w punkcie (1, 0). Pytanie o to, czy powy»sze równanie opisuje pewn¡ funkcj¦, któej
wykres le»y w otoczeniu tego punktu.
9. Poda¢ twierdzenie o istnieniu i jednoznaczno±ci rozwi¡za« równania ró»niczkowego
typu ogólnego y′ = f(x, y) z zadanym warunkiem pocz¡tkowym oraz analogiczne twier-
dzenie dla równania o rozdzielonych zmiennych. Jak praktycznie rozwi¡zuje si¦ rów-
nanie o rozdzielonych zmiennych?
10. Czym jest zbiór rozwi¡za« równania ró»niczkowego liniowego jednorodnego rz¦du
2? Poda¢ wzory na rozwi¡zanie ogólne takiego równania jednorodnego o staªych wspóª-
czynnikach we wszystkich 3 przypadkach, zale»nych od "delty", czyli wyró»nika rów-
nania charakterystycznego.
11. Poda¢ twierdzenie mówi¡ce o postaci przestrzeni rozwi¡za« równania niejednorod-
nego rz¦du 2. Wyja±ni¢ ewentualne u»yte skróty (np. RORN = RORJ + RSRN).
12. Jakie s¡ zasady przewidywania rozwi¡za« szczególnych równa« ró»niczkowych nie-
jednorodnych rz¦du 2 o staªych wspóªczynnikach.
13. Rozwi¡za¢ podane proste równanie liniowe niejednorodna rz¦du 1. Mo»na u»y¢
gotowego, zapami¦tanego wzoru.
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