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Simonovits András:

Matematikatörténeti hibajegyzék

• 12. o. 1. bek.: valamint Freud Róbertnek a könyv I. kiadásához fűzött gondos
megjegyzéseiért.

• 17. o. -1. bek: Dőltet beszúrni: görögök nem teljesen értették meg,
• 19. o. 2.3. tétel bizonyítása, Dőltet beszúrni: Ebből négyzetre emelés után

paritási meggondolásokkal
• 22. o. Megjegyzés: 8.3. példa ⇒ 8.5. példa
• 39. o. 4.1. tétel előtti mondat befejezése: , amelyet előfutárai alapján nevezünk

el:
alul: Dőltet beszúrni: minden nem nulla polinomnak
• 44. o. Dőltet beszúrni: 4.1. feladat. egyetlen folytonos megoldása
• 46. o. Dőltet beszúrni: Az első tétel talán a Mersenne-prímekkel kapcsolatos
• 49. o. 4.5. feladat. 2.2. feladat ⇒ 2.3. feladat
• 58. o. Az 5.4. tételben nem kell feltenni, hogy F létezik, hiszen ez f folytonos-

ságából következik.
• 67. o. 1. bek. Didaktikus kivétel ⇒ A magyar nyelvű irodalomban didaktikus

megoldást választ
• 69. o. 6.2. tétel bizonyítás utolsó mondata betoldandó: Azt, hogy más típusú

megoldás sem létezik, következik a megoldás egyértelműségéből.
• 70. o. 6.2. példa elé betoldandó: Legyen sm az n gyök m-edik hatványösszege.
• 71. o. (6.2) alatt: 6.2. példa ⇒ 6.3. példa
• 74. o. A 6.6. tétel fölötti bekezdésből a 6.3. feladat alá, Sylvester után helye-

zendő: Nevét viseli a kvadratikus alakok tehetetlenségi tétele (1852).
• 77. o. (4.3. példa) ⇒ (4.4. példa)..
• 84. o. izo-perimetrikus
109. o. 10.2. szakasz eleje: (4.1) Fermat-sejtést (1637) ⇒ Fermat-sejtést (4.1.

sejtés, 1637)
alul: (4.1.) sejtése ⇒ sejtése
• 110. o. Megjegyzés végére betoldás: (a,p) 6= 1 esetén a tétel triviálisan igaz.
• 114. o. 10.5. tétel: természetes ⇒ pozitív egész
• 115. o. A 10.7. tétel utáni bekezdésből a 10.6. tétel utáni bekezdés végére illesz-

tendő a következő mondat: Freud–Gyarmati (2000, 174–178. o.) gyengébb állandókkal
néhány oldalas bizonyítást ad.

• 116. o. 10.8. tétel: betoldás dőltve: egy algebrai irracionális
• 117. o. vessző nem kell: az algebra vagy a számelmélet
• 118. o. helyesen (n helyett m van a szumma alsó határában):

p1 = 2−(m+n−1)
m+n−1∑

j=m

(
m + n− 1

j

)
.

• 124. o. a két kiemelt képlet után beszúrandó:
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stb.., ahol az integrál jel a szumma jel helyett áll.
• 127. o. bevezetés végére beszúrandó: Az utolsó két esetben a lehetetlenség

némileg általánosabban értendő.
• 129. o. 12.1. feladat. b) kiegészítés: többi axiómából és az egyszerűsítési

szabályból!
lejjebb: mellékosztálya a g−1Hg alakú ⇒ jobb oldali mellékosztálya a Hg alakú

...jele: az index definiciójában szintén kell a jobb oldali jelző, az index jele (G : H)
helyett |G : H|. Betoldás: (A bal oldali mellékosztályok hasonlóan definiálhatók, és
számuk megegyezik a jobb oldaliakéval.)

• 130. o. 1. bek.: csoportindex felső korlátja ⇒ csoportindex alsó korlátja
Betoldás a 12.2. tétel előtti megjegyzés elé: Megemlítjük, hogy az algebrai struktú-

rák jellemzésénél fontos szerepet játszanak a direkt szorzatok. Véges sok csoport direkt
szorzata is értelmezhető csoportként.

• 131. o. Betoldás. A bizonyításvázlat a tétel megfordítására vonatkozik!
• 132. o. 12.1. követkzmény előtt betoldás: tétel bizonyításában látottak három
12.1. következmény bizonyításában: b) ⇒ e).
• 152. o. 1. bek.: 21 éves ⇒ 23 éves
lejjebb: (1911-2004) ⇒ (1911–2004)
• 153. o. Cour-not
• 165. o. 16. ábra (2008) ⇒ (2007)
• 208. o. 4.1. feladat. a) és b) jelek törlendők.
• 211. o. 5.5. feladat. c) A konvergencia gyorsítható ⇒ A konvergencia kiter-

jeszthető (és gyorsítható)
212. o. 7.2. feladat. betoldás dőltve: az alsó ... adja a minimumfeladat...törvény

(vö. 9. ábra).
• 215. o. 11.1. feladat. j −m < n-ben nyer ⇒ a többiben nyer
lejjebb 12.1. feladat. Beszúrás b) elé: Hasonlóan az inverzre. b) Helyesen: azaz

létezik olyan n,m pozitív egész pár, amelyre gn = gm. Ekkor az egyszerűsítési szabály
szerint gn−m−1 = g−1.

lejjebb: 12.3. feladat. z = 0,x1,y1,x2,y2, . . . ⇒ z = 0,x1y1x2y2 . . .
• 216. o. 13.1. feladat. betoldás a megoldás elejére: A Lagrange-féle középérték-

tétel szerint egy
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