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Pochodne - zaawansowane zastosowania

Na tej li±cie nauczymy si¦ kilku zaawansowanych zastosowa« pochodnych. Podstawowe
de�nicje i twierdzenia s¡ ju» dokªadnie wypisane na li±cie z 8.12.2012, np. wªasno±¢ Darboux,
twierdzenie Rolle'a/Lagrange'a/Cauchy'ego, reguªy de l'Hospitala. Tutaj zrobimy kilka zada«
na podstawie tamtych twierdze« oraz poznamy kilka nowych.

Wªasno±¢ Darboux.

1. Udowodnij, »e ka»dy wielomian rzeczywisty stopnia nieparzystego ma pierwiastek rze-
czywisty.

2. Poka», »e równanie 2x = sinx+1 ma w przedziale (0, 1) co najmniej jedno rozwi¡zanie.
3. Poka», »e równanie x2x = 1 ma w przedziale (0, 1) co najmniej jedno rozwi¡zanie.
4. Poka», »e dla wielomianuW (x) stopnia 3 istnieje liczba a taka, »e wielomian w(x)−ax

ma 3 miejsca zerowe.
5. Pokaza¢, »e wielomian P (x) = x3 − 3x+ 1 posiada trzy pierwiastki rzeczywiste.
6. Stosuj¡c wªasno±¢ Darboux wyznaczy¢ rozwi¡zanie równania x3 = 3 z dokªadno±ci¡

do 1/16.

Reguªy de l'Hospitala.

1. Oblicz granice:
(a) limx→0

sinx
x ,

(b) limx→0
cosx−1

x2 ,

(c) limx→0
ln(1+x)

x ,

(d) limx→0
ex−1
x ,

(e) limx→0
ex−1−x

x2 ,

(f) limx→0(sinx)
sinx,

(g) limx→∞(1 + 1
x)

x,

(h) limx→∞(1 + x)1/x.

2. Udowodnij, ze funkcja {x}{x} jest ci¡gªa.
3. Sprawd¹ efekt zastosowania reguªy de l'Hospitala do granicy limx→0

e−1/x2

x . Oblicz

granic¦ limx→0
e−1/x2

xn .

4. Sprawd¹ efekt zastosowania reguªy de l'Hospitala do granicy limx→∞
x−sinx
2x+sinx . Oblicz

te granic¦.
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Ró»ne.

1. Wyka», »e dla x, y > 0, x 6= y:

min(x, y) <
x− y

lnx− ln y
< max(x, y).

2. Zaªó»my, »e |f ′(x)| ≤M dla a ≤ x ≤ b. Korzystaj¡c z twierdzenia o warto±ci ±redniej
pokaza¢, »e |f(b)− f(a)| ≤M(b−a), czyli f(a)−M(b−a) ≤ f(b) ≤ f(a)+M(b−a).

Wielomian Taylora funkcji.

Twierdzenie 1 (Wzór Taylora). Mamy dan¡ funkcj¦ f : (a, b) → R oraz x0 ∈ (a, b). Zakªa-

damy, »e funkcja f ma n+ 1 pochodn¡, która jest ci¡gªa. Wtedy dla x ∈ (a, b) mamy:

f(x) = f(x0) +
1

1!
f ′(x0)(x− x0) +

1

2!
f ′′(x0)(x− x0)2 + ...+

1

n!
f (n)(x0)(x− x0)n +Rn(x),

gdzie reszta Rn(x) jest dana przez

Rn(x) =
1

(n+ 1)!
f (n+1)(ξx)(x− x0)n+1

oraz ξx jest punktem pomi¦dzy x a x0.

1. Napisz n-ty wzór Taylora funkcji sinx dla n = 6, 7, 8.
2. Niech W (x) b¦dzie wielomianem stopnia n. Napisz n− 1, n, n+1 wielomiany Taylora

dla W (x).
3. Stosuj¡c wzór Taylora oblicz:

(a) sin 1
2 z dokªadno±ci¡ do 10−4,

(b)
√
101 z dokªadno±ci¡ do 10−3,

(c) ln 1/3 z dokªadno±ci¡ do 10−3.
4. Rozwi« cosx w wielomian Taylora dowolnego rz¦du. Uzasadnij, »e dla ustalonego

x ∈ R reszty Rn(x) zbiegaj¡ do zera. Wywnioskuj, »e:

cosx = 1− x2

2!
+
x4

4!
− ...

5. Policz wzór Taylora dla funkcji 1
1−x w punkcie x0 = 0. Dla jakich x szereg Taylora

jest zbie»ny i odtwarza funkcj¦.
6. Rozwi« ln(1 + x) we wzór Taylora dowolnego rz¦du. Uzasadnij, »e dla x ∈ (−1/2, 1]

reszty zbiegaj¡ do zera.
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