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o Schrijf op ieder vel uw raa,Ín en studentnummer.
o Er zijn vijf opgaven. \IERGEET DE ACHTERKANT NIET!
o Ieder antwoord dient gemotiveerd te worden met een (korte) berekening,

redenering of verwijzing na,ar de theorie.
o Het gebruik van een ($a,fische) rekenmachine is toegestaan, dat va,n een

formulekaart niet. Bedenk wel dat exacte antwoórden worden gevraagd,

tenzij anders vermeld staat.

1.) Beschouw de functie / : R --- IR. gegeven door

tre' voorr<0;

2 vaor r:0;

Í(r) : 4r
r*L
-2r2-r*9

voor0 1r1L;

'roor r > 1.r*2
(a) Is / continu in 0? Beargumenteer uw antwoord.

(b) Is / differentieerbaar in 1? Beargumenteer uw antwoord.

(c) Bepaat de a,fgeleide /'van / buiten de punten 0 en 1.

(d) Laat zien dat "f' geen nulpunt op het open interval (1, m) heefb.

(e) Bepaal alle asymptoten (horizontaal, verticaal, schuin) van /.
(f) Bepaat alle extrema van /. Geef niet alleen plaats en grootte, maar

vermeld ook of het om een maximum of een minimum gaat en stel,
zonder een rekenmachine te gebruiken, vast of het betreffende extre-
mum lokaal of globaal (absoluut) is.

2.) Beargumenteer of de volgende reeksen absoluut convergent, voorwaardelijk
convergent of divergent zijn. Geef duidelijk aan welke stellingen gebruikt
worden.
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3.)

*.,
Bepaal de verzameling wr,n alle r waarvoor de màehtreeks

convergeert.

4.) Laat met behulp \n&n een nulde orde Taylorbenadering v6p In r rond het
punt a: e ende daanrcor geldende restterm (ook wel foutterrn) zien dat

!1 .rol"* 1\ 26
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5.) Bereken de volgende bepaalde (eventueel oneigenlijke) dan wel onbepaalde

integralen:
(a)

2#(c-5)'

f 8x2 -14ï+1Jffi*'
(b)

I n{,' + 1) dÍ,

[* Iuà a*.
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Puntenverdeling (onder voorbehoud)

Opqave: 1 2 3 4 5 Totaal
'Punten: 24

(3+4+4+2+5+6)
t7

(5+6+6)
11

(1 1)

10
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28
(8+10+10)

90


