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Alle antwoorden dienen gemotiveerd te worden.
Het gebruik van een rekenmachine is niet toegestaan.

Antwoorden mogen zowel in het Engels als in het Nederlands.
Succes!

Geef de definities van open bol. open verzame.ling en gesloten verzameling in een metrisclr.e1' (u.)

(t)
rtrirnte.

Zij X een metrische ruimte en E C X. Veronderstel verder dat de lirniet
convergerrte rij {:rr,, n € N} in .E voldoet aan j51 rn e E.

Bewijs cl,at E gesloten is.

[Hint: Bewijs uit het ongerijmde.]

t3l

vau iedere

t4l

2. (a.) Gr:ef de definitie van een compacte verzameling van een metrische ruimte. l2l

(b.) Zij X en Y twee metrisr:he ruiurtes en / : X -+ Y een functie. Veronderstel r,'erder dat
E C X een compacte deelverzameling is en / continu is op E.

Bewijs dat / uniform continu is op .8. t4)

3. Zij cle functies g : lro,r1] c lR. -+ IR en lr: lyo,yr] c m -+ IR continu. Beschouw de functie
Í , lro,rr] x [yo, At] -+ IR., gegeven door

, Í(,,y): (|,',st,lr') (l:,h@,u).

Bewiis dat / rlifferentieerbaar is op (Ís, rt) x (Ao,Ar).

4. (a.) Formuleer de inverse functiestelling.

(b.) Beschourv de functie .f ' 
lR2 r R2, gegeven door /(r , A) : (r;2y, yzt:).

(i.) Toon aan dat er een differentieerbare inverse (/-1) bestaat in eeq omgeving van
het punt (o, b) : (27 ,27) (d.w.z. in een niet lege open verzailléling die het punt
Ïievat). Bereken ook D(f -r)(o, b). t3l

(ii.) Bepaal de punten waar omheen geen enkele omgeving te vinden is waarin een
inverse (/-l) bestaat. Leg je antwoord uit. t3]

Cijfer: behaalde punten
x 9 * 1 (afgerond tot twee decirnalen)
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