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DDoommaannddee  oorraallii  ––  55°°  LLiicceeoo  sscciieennttiiffiiccoo  
  

SSUUCCCCEESSSSIIOONNII  ee  SSEERRIIEE  ((VVooll..DD  ––  ccaapp..77))  

11..  DDeeffiinniissccii  uunnaa  ssuucccceessssiioonnee  mmoonnoottoonnaa,,  ccoonnvveerrggeennttee,,  ddiivveerrggeennttee,,  
iinnddeetteerrmmiinnaattaa..  

22..  DDeeffiinniissccii  uunnaa  ssuucccceessssiioonnee  aarriittmmeettiiccaa,,  ffoorrnniissccii  eesseemmppii  rraapppprreesseennttaattiivvii  ee  
ccaallccoollaa  llaa  ssuuaa  ssoommmmaa  ppaarrzziiaallee;;  ddiimmoossttrraa  cchhee  ooggnnii  sseerriiee  aarriittmmeettiiccaa  èè  
ddiivveerrggeennttee  

33..  DDeeffiinniissccii  uunnaa  ssuucccceessssiioonnee  ggeeoommeettrriiccaa  ffoorrnniissccii  eesseemmppii  rraapppprreesseennttaattiivvii  ee  
ccaallccoollaa  llaa  ssuuaa  ssoommmmaa  ppaarrzziiaallee;;  ssttaabbiilliissccii  qquuaallii  sseerriiee  ssoonnoo  ccoonnvveerrggeennttii,,  qquuaallii  
ddiivveerrggeennttii  ee  qquuaallii  iinnddeetteerrmmiinnaattee  

44..  DDiimmoossttrraa  cchhee  llaa  sseerriiee  aarrmmoonniiccaa  èè  ddiivveerrggeennttee    
55..  DDiimmoossttrraarree  ppeerr  iinndduuzziioonnee  cchhee  llaa  ssoommmmaa  ddeeii  pprriimmii  nn  nnuummeerrii  iinntteerrii  èè  ppaarrii  
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ttrriiaannggoollaarrii  ee  ppiirraammiiddaallii  ssuull  ttrriiaannggoolloo  ddii  TTaarrttaagglliiaa..  
66..  EEnnuunncciiaa  iill  ccrriitteerriioo  ddii  ccoonnvveerrggeennzzaa  ddii  CCaauucchhyy,,iill  ccrriitteerriioo  ddeell  ccoonnffrroonnttoo,,  iill  ccrriitteerriioo  

ddeellll’’oorrddiinnee  ddii  iinnffiinniitteessiimmoo,,  ee  iill  ccrriitteerriioo  ddii  LLeeiibbnniizz,,  ppeerr  cciiaassccuunnoo  ddii  eessssii  ffoorrnniissccii  
uunn  eesseemmppiioo  rraapppprreesseennttaattiivvoo..  

  

FFUUNNZZIIOONNII  CCOONNTTIINNUUEE  ((VVooll..DD  ––  ccaapp..66))  

77..  DDeeffiinniissccii  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ccoonnttiinnuuaa  iinn  uunn  ppuunnttoo,,  aapppplliiccaa  llaa  ddeeffiinniizziioonnee  ppeerr  
ddiimmoossttrraarree  cchhee  llaa  ffuunnzziioonnee  ccoonnttiinnuuaa  ee  llaa  ffuunnzziioonnee  iiddeennttiiccaa  ssoonnoo  ccoonnttiinnuuee,,  
eennuunncciiaa  ii  tteeoorreemmii  ssuullllaa  ccoonnttiinnuuiittàà..  

88..  DDeeffiinniissccii  ii  ppuunnttii  ddii  ddiissccoonnttiinnuuiittàà  ddii  11°°,,  22°°  ee  33°°  ssppeecciiee  ffoorrnneennddoo  eesseemmppii  
aapppprroopprriiaattii..  

99..  DDiimmoossttrraa  iill  lliimmiittee  nnootteevvoollee  
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1100..  EEnnuunncciiaa  iill  tteeoorreemmaa  ddii  WWeeiieerrssttrraassss  ee  ffoorrnniissccii  aapppprroopprriiaattii  ccoonnttrrooeesseemmppii,,  
eennuunncciiaa  iill  tteeoorreemmaa  ddeeii  vvaalloorrii  iinntteerrmmeeddii  ee  iill  tteeoorreemmaa  ddii  eessiisstteennzzaa  ddeeggllii  zzeerrii..  
MMoossttrraa  iinn  ccoossaa  ccoonnssiissttee  iill  mmeettooddii  ddii  bbiisseezziioonnee..  

1111..  DDeeffiinniissccii  uunn  aassiinnttoottoo  oorriizzzzoonnttaallee,,  uunn  aassiinnttoottoo  vveerrttiiccaallee  ee  uunn  aassiinnttoottoo  oobblliiqquuoo,,  
ffoorrnniissccii  eesseemmppii  rraapppprreesseennttaattiivvii..  RRiiccaavvaa  llaa  ffoorrmmuullaa  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaarree  uunn  
aassiinnttoottoo  oobblliiqquuoo..  

DDEERRIIVVAATTEE  ((VVooll..EE  ––  ccaapp..11))  

1122..  DDeeffiinniissccii  iill  rraappppoorrttoo  iinnccrreemmeennttaallee  ddii  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ff  rreellaattiivvoo  aall  ppuunnttoo  xx00  ee  
mmoossttrraa  iill  ssuuoo  ssiiggnniiffiiccaattoo  ggeeoommeettrriiccoo..  ((ppaagg..44--55))  DDeeffiinniissccii  llaa  ddeerriivvaattaa  ddii  uunnaa  
ffuunnzziioonnee  ff  iinn  uunn  ppuunnttoo  xx00  ee  mmoossttrraa  iill  ssuuoo  ssiiggnniiffiiccaattoo  ggeeoommeettrriiccoo..  ((ppaagg..55--66))  



Att.: questo elenco è puramente indicativo ed in continua evoluzione. Ultimo aggiornamento: 11 dicembre 2015  Pagina 2 di 2 
 

1133..  DDeeffiinniissccii  iill  ppuunnttoo  aannggoolloossoo,,  iill  ppuunnttoo  ddii  fflleessssoo  aa  ttaannggeennttee  vveerrttiiccaallee  ee  llaa  
ccuussppiiddee  ffoorrnneennddoo  eesseemmppii  rraapppprreesseennttaattiivvii..  ((ppaagg..99--1122))  

1144..  DDiimmoossttrraa  cchhee  ssee  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ff  èè  ddeerriivvaabbiillee  iinn  uunn  ppuunnttoo  xx00  èè  iivvii  ccoonnttiinnuuaa..  
((ppaagg..1122))  

1155..  EEsseegguuii  ii  ccaallccoollii  nneecceessssaarrii  ppeerr  rriiccaavvaarree  llaa  ddeerriivvaattaa  ddii  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ccoossttaannttee,,  
ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  iiddeennttiiccaa,,  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  sseennoo,,  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  ccoosseennoo,,  ddeellllaa  
ffuunnzziioonnee  eessppoonneennzziiaallee,,  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  llooggaarriittmmiiccaa  ((ppaagg..99--1166))  

1166..  DDiimmoossttrraa  llaa  rreeggoollaa  ddii  ddeerriivvaazziioonnee  ddeellllaa  ssoommmmaa,,  ddeell  pprrooddoottttoo,,  ddeellllaa  ppootteennzzaa  
ccoonn  eessppoonneennttee  nnaattuurraallee,,  ccoonn  eessppoonneennttee  iinntteerroo,,  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  rreecciipprrooccaa,,  
ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  qquuoozziieennttee,,  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  ( ) ( )g x

f x   ,,  ddeellllaa  ppootteennzzaa  ccoonn  

eessppoonneennttee  rreeaallee  ((ppaagg..1166--2244))  
1177..  MMeeddiiaannttee  llaa  rreeggoollaa  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  iinnvveerrssaa,,  ccaallccoollaa  llaa  ddeerriivvaattaa  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee  

aarrccoosseennoo,,  aarrccoo  ccoosseennoo,,  aarrccoottaannggeennttee  ee  aarrccoo  ccoottaannggeennttee  ((ppaagg..2288--2299))  
1188..  DDeeffiinniissccii  iill  ddiiffffeerreennzziiaallee  ddii  uunnaa  ffuunnzziioonnee  ee  mmoossttrraa  iill  ssuuoo  ssiiggnniiffiiccaattoo  

ggeeoommeettrriiccoo  ((ppaagg..3322--3333))  
1199..  ……  

  
  


