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23-oktober-2}14,10:45 12:75 Totaal punten : 22

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

Antwoorden mogen zowel in het Engels als in het Nederlands gegeven worden.
Success!

1. (a.) Zii X err Y uretris«:he trtirntes met metrieken. respectier.elijk. p'e:n r. Besr:houw een
fiuctie ,f : X -+ l'. \\'anneer is de funr:tie .f' contimr in het punt a € X? En op X? 121

(b.) Bewijs dat / : X + 1' cotrtirru is (op X) rtan c,n sler:lrts rlan irrdien Í-rQ) opar is in X
voor iedere open veïzarneling C in }f.

2. Zii.E een nir:t-legc'rlet'lvcrzanreling rarr oen nrertrisr'he ruirnte X en E t' X.

(a.) Geef cle deÍinitie van de ranrl. 0-O. ran -D.

Heriuner dat het inrvenclige. 80. rau E de grootste open verzameling is binnen
afsluitirrg. E. ran E cle kleinste geslotcn vr:rzarncling is dier E ber,at.

(b.) Bewijs tlat (E)" : {8"r"
[Hint: De relatie tussen 0E ett 0(8") kan nuttig ziju.]

l]. Besr:hourv de firur;tie / : R.2 + lR.. geger.el cloor

( -X- (.r. y) I ({).r))

Í (*' tt) - < v )'' +s'

[o (r,y) - (0,0).

(a.) Is dc fiurctie / r:ontinu op (0.0)?

(1,.) Bclckt', # *,, # np m'.

(<:.) Onderzoek of de Íïurctie.f differentieerbaar is op (0.0).

4. (a.) Geef de inrplic;iete funr:ticstelling.

(b.) Beschouw de volgende relaties:

l4l

. ,,2+"tt1 +Y: 0
' Yu{1t34x12 : 0 '

Geven cle relaties voldoqrcle g^rond om ?.1, en rr te kunnen besr:houw'cn als (zuivere) func:ties
van ir: en y in een bepaald gebierl. bijrnorbeeld. rond het puut (r',y) 

= 
(1.1). zodat,

(u.u) op deze pritrt de waardr: (0,-1) aannee,'rnt? Als ze bestaan, ruat vrror verclere
eigenschappen (cortinuiteit. diffr:rentieerbaarhei<1. e.rl.) hebben deze functies'J t4]

Cijfer: behaalrle punten
x 9 * 1 (afgerond tot twee decimalel)
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