
 פונקציות רציפות

 .אם ורק אם היא רציפה בכל נקודה של האינטרוול רציפה על אינטרוולפונקציה היא 

  ,[2,2−]  פונקצית חצי המעגל שמשורטטת משמאל היא רציפה על האינטרוול, לדוגמה
 .שלה ההגדרה תחוםשהינו 

 .בכל נקודה שבתחום ההגדרה שלההיא פונקציה שהינה רציפה  פונקציה רציפה

 .פונקציה רציפה אינה צריכה להיות רציפה על כל אינטרוול

𝒚, לדוגמה = 𝟏
𝒙

 . 𝐔 (𝟎,∞) (𝟎,∞−)אך רציפה על פני תחום ההגדרה שלה , [𝟏,𝟏−]אינה רציפה על  

 

 :להבהרהדוגמאות 

 

 

𝒚פונקצית הזהות   = 𝒙  שהינו כל (רציפה אף היא בכל נקודה שבתחום ההגדרה שלה𝒙 , ולכן היא רציפה לכל𝒙.( 

 

 

  

𝒚  הפונקציה = 𝟏
𝒙

מפני שהיא  פונקציה רציפההיא  

 . רציפה בכל נקודה שבתחום ההגדרה שלה

𝒙 -יש לה נקודת אי רציפות ב, עם זאת = כי אינה  𝟎

 .אם כך 𝒙לכל היא אינה רציפה . מוגדרת שם



 ").חוקי גבולות"ראה ( 1שבתיאורמה ניתן להוכיח בעזרת חוקי הגבולות  9ות שבתיאורמה תכונת מרבית הא

 :הוכחת הטענה שסכומן של שתי פונקציות רציפות הוא פונקציה רציפה, למשל

 

 .רציפהפונקציה היא מנת פולינומים ש כדי להראות 9תיאורמה של  5' נשתמש בתכונה מסבדוגמה הבאה 

lim𝑥→𝑐  בו כל פולינום הינו רציף כי מתקיים, ראשית P(x) = P(𝑐) )מציאת גבול בשיטת ההצבה , אם עוצרים לחשוב על זה לרגע

 ):א מניחה מראש שהפונקציה רציפה"ז, מתקיים תנאי זהש מראשמניחה 

 

𝑷(𝒙)מנת פולינומים , לפיכך

𝑸(𝒙)
𝑸(𝒄)�היא פונקציה רציפה בכל נקודה שבה היא מוגדרת   ≠  .5' לפי תכונה מס, �𝟎

 רציפותה של פונקצית הערך המוחלט

𝒇(𝒙)הפונקציה  = |𝒙|  רציפה לכל𝒙: 

𝟎עבור  < 𝒙    מתקבל𝒇(𝒙) = 𝒙  ,עבור  .פונקצית פולינום𝒙 < 𝒇(𝒙)מתקבל    0 = −𝒙  , לבסוף .פונקצית פולינוםאף היא ,

|𝒍𝒊𝒎𝒙→𝟎|𝒙, בראשית = 𝟎 = |𝟎|. 

 הטנגנסרציפותה של פונקצית 

𝒇(𝒙)הפונקציה  = 𝐭𝐚𝐧𝒙 רציפה בתחום הגדרתה: 

𝒇(𝒙) = 𝐬𝐢𝐧𝒙  לכל (רציפה𝒙 ( ,𝒇(𝒙) = 𝐜𝐨𝐬𝒙  לכל (רציפה𝒙(. לפיכך 𝒇(𝒙) = 𝐬𝐢𝐧𝒙
𝐜𝐨𝐬𝒙

= 𝐭𝐚𝐧𝒙 5' לפי תכונה מס, רציפה. 

 

  



 הרכבות

 . כל הרכבה של פונקציות רציפות היא רציפה
𝒙  -רציפה ב 𝒇(𝒙)הרעיון הוא שאם  = 𝒄  ו- 𝒈(𝒙) רציפה ב-  𝒙 = 𝒇(𝒄) ,  אז𝒈 ∘ 𝒇 רציפה ב- 𝒙 = 𝒄 . 

𝒙הגבול כאשר , במקרה זה → 𝒄  הינו 𝒈�𝒇(𝒄)�
. 

 

 -מתקיים ש, 𝒇(𝒄) -רציפה ב 𝒈 -ומאחר ש, 𝒇(𝒄) -קרובה ל 𝒇(𝒙)  אז  𝒄 -קרוב ל 𝒙כי אם , אינטואיטיבית סבירה 10תיאורמה 
𝒈�𝒇(𝒙)�

�𝒈�𝒇(𝒄) -קרובה ל 
. 

 .נדרש רק שכל אחת מהפונקציות תהא רציפה בתחום הרלוונטי, הרכבה יכולה להכיל מספר כלשהו של פונקציות

 

 10 -ו 9דוגמאות לשימוש בתיאורמות 

𝒚הראה שהפונקציה  = √𝒙𝟐 − 𝟐𝒙 −  .רציפה בתחום הגדרתה 𝟓
𝒇(𝒙)כי היא חזקה רציונאלית של פונקצית הזהות  (∞,�𝟎]פונקצית השורש הריבועי רציפה על : פיתרון = 𝒙 ,שהינה רציפה. 
 .ולכן רציפה, פונקצית השורש הריבועיופולינום פונקצית  – שתי פונקציות רציפותהפונקציה הנתונה היא הרכבה של , אם כך

𝒚הראה שהפונקציה  = 𝑥2 3⁄

1+x4
 .רציפה בתחום הגדרתה 

𝒇(𝒙)  חזקה רציונאלית של פונקצית הזהות -פונקציה רציפה המונה הוא : פיתרון = 𝒙, שהינה רציפה.  
 .רציפה ולכן ות רציפותמנה של פונקציהנתונה היא הפונקציה , כךאם  .פונקציה רציפה -הוא פולינום המכנה 

𝒚הראה שהפונקציה  = � 𝑥−2
x2−2

 .רציפה בתחום הגדרתה �
 . פולינומים היא פונקציה רציפה כי היא מנה של פונקציות רציפותהמנת : פיתרון

 .שאף היא רציפה רציפה עם פונקצית הערך המוחלט היא הרכבה של מנהרציפה כי הפונקציה הנתונה 

𝒚הראה שהפונקציה  = �𝑥∙sinx
x2+2

 .רציפה בתחום הגדרתה �

𝒇(𝒙)פונקצית הזהות  ו פונקצית הסינוס – ות רציפותפונקצימכפלה של שתי הוא הוא פונקציה רציפה כי המונה : פיתרון = 𝒙. 
 .מנה של פונקציות רציפות -רציפה היא פונקציה המנה  אם כך. פונקציה רציפה -המכנה הוא פולינום 

 .שאף היא רציפה ,עם פונקצית הערך המוחלטל "הנרציפה ה ת המנהפונקציהפונקציה הנתונה רציפה כי היא הרכבה של 

  



  https://math.stackexchange.comמתוך האתר " ?האם פונקציה עם חור היא פונקציה רציפה"דיון בשאלה 

 

 :תשובה

 

 .היכן שהיא מוגדרת "לקפוץ"עליה , כדי שפונקציה תהא לא רציפה. כ"בד הן רציפותהפונקציות שבהן אנו נתקלים , אם כך

 :שלם הגדול ביותר ופונקצית המדרגהפונקצית הערך ה - דוגמאות לפונקציות לא רציפותשתי להלן 
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