
Feladat : Oldja meg az egyenletet! 
 

44 1213 +=− xx  
 
Megoldás: negyedik gyök alatt nem lehet negatív szám,Megoldás: negyedik gyök alatt nem lehet negatív szám,Megoldás: negyedik gyök alatt nem lehet negatív szám,Megoldás: negyedik gyök alatt nem lehet negatív szám,
 ezért: ezért: ezért: ezért: 
 
#1:   SOLVE([3�x - 1 ≥ 0, x + 1 ≥ 0], [x]) 
 
                                        1  
#2:                                x ≥ �� 
                                        3  
 
Ez lesz az értelmezési tartomány.Ez lesz az értelmezési tartomány.Ez lesz az értelmezési tartomány.Ez lesz az értelmezési tartomány.    
Az egyenletet megoldani kijelölés után a Megoldás/KifAz egyenletet megoldani kijelölés után a Megoldás/KifAz egyenletet megoldani kijelölés után a Megoldás/KifAz egyenletet megoldani kijelölés után a Megoldás/Kif
ejezés menüponttal lehet.ejezés menüponttal lehet.ejezés menüponttal lehet.ejezés menüponttal lehet. 
 
               1/4            1/4 
#3:   (3�x - 1)    = 2�(x + 1)    
 
                     1/4            1/4     
#4:   SOLVE((3�x - 1)    = 2�(x + 1)   , x) 
 
                                         17  
#5:                               x = - �� 
                                         13  
 
Ez nincs benne az értelmezési tEz nincs benne az értelmezési tEz nincs benne az értelmezési tEz nincs benne az értelmezési tartományban, ezért az artományban, ezért az artományban, ezért az artományban, ezért az 
egyenletnek nincs megoldása.egyenletnek nincs megoldása.egyenletnek nincs megoldása.egyenletnek nincs megoldása.    
    
Megjegyzés: az egyenletet érdemes lenne grafikus útonMegjegyzés: az egyenletet érdemes lenne grafikus útonMegjegyzés: az egyenletet érdemes lenne grafikus útonMegjegyzés: az egyenletet érdemes lenne grafikus úton
 is meg}oldani (a hitetlenek meggyõzésére is...) is meg}oldani (a hitetlenek meggyõzésére is...) is meg}oldani (a hitetlenek meggyõzésére is...) is meg}oldani (a hitetlenek meggyõzésére is...) 
 

 
 
Az egyenlet azon az x helyen teljesülne, ahol a két fAz egyenlet azon az x helyen teljesülne, ahol a két fAz egyenlet azon az x helyen teljesülne, ahol a két fAz egyenlet azon az x helyen teljesülne, ahol a két f
üggvény metsziüggvény metsziüggvény metsziüggvény metszi egymást. Ezek viszont tényleg nem mets egymást. Ezek viszont tényleg nem mets egymást. Ezek viszont tényleg nem mets egymást. Ezek viszont tényleg nem mets
zik egymást, tehát nincs megoldás.zik egymást, tehát nincs megoldás.zik egymást, tehát nincs megoldás.zik egymást, tehát nincs megoldás. 
 


