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Vermeld op elk blad, d,at je i,nleaert d,uid,eli,jk je nl,arn en stud,entnummer. Rekenmach'ines en d,ocumenten z'ijn
n'iet toegestaan. Bewi,js aI je beweringen en formuleer dui,deli,jk d,e stelli,ngen di,e je gebru,i,kt, tenzi,j erpli,c'iet
'in d,e uraag uermeld staat dat di,t n'iet hoffi. Di,t tentamen bestaat ui,t 6 opgauen.

Vraag 1 [13p]

Zíj f : 10, oo) -+ [0, oo) een continue, surjectieve functie, die strikt stijgend is

(a) Bewijs dat / bijectief is.

(b) Bewijs of weerleg dat / uniform continu is.
(c) Bewijs of weerleg dat /-1 continu is.

Vraag 2 l22pl

Zij 0 < b1 1 a1 en definieer twee reële rijen (ø,),>1 en (bn)n>1door a,1r : ^t en bn¡y : 1ft$n voor
alle r¿ ) 1.

(a) Bewijs dat voor iedere r¿ > 1 geldt dat 0 < bn 1 an.
(b) Formuleer de Monotone Convergentiestelling.
(c) Bewijs dat de rijen (a,),>1 en (b,)n>1 convergent zijn.

Vraag 3 [15p]

Herinner je dat een reële rij (an)n>o een deelrij is van een reële rij (b").>o als er een strikt stijgende rij
natuurlijke getallen (r¡,)r>o bestaat, zodat voor iedere k > 0 geldt daT, a¡r:6nn.
Laat A de verzameling van alle reijle rijen zijn. Definieer de relatie - op ,4 door voor ieder paar (on)nn
en (b,),>6 in ,4 te stellen dat (on),ro - (b,),>o dan en slechts dan als (on)rro een deelrij is van (b,),>e.
Bewijs of weerleg dat

(a) - reflexief is,
(b) - ty-*"trisch is,
(c) - transitief is.

Vraag A II2pl

Laat A de verzameling van alle priemgetallen zijn.
(a) Bewijs of weerleg dat sup A bestaat.
(b)Zij0<c<|.BewijsdatcgeenverdichtingspuntisvandeverzamelingB:{l:p€A}

Vraag 5 [r6p]

(a) Formuleer de Nulpuntstelling.
(b) Laat f :[0,2] -+ IR een continue functie zijn met /(0): /(2). Bewijs dat er een r € [0,L] is, waarvoor
geldt dat l@): f (n +1,).

Vraag 6 [12p]

Zij D C IR, ø € D en J: D -+ lR. gegeven. Laat voor iedere r¿ € N, "f, :D -+ IR. een continue functie zijn.
Stel dat de functierij (f").>o uniform convergeert naar f en laat (rn),ro een convergente rij in D zijn met

n\¿rn: ø. Bewijs dat de rij U"@.)).>o convergeert -"t,lll1 f"@.): l@).

roraar: ,giålji: 100p


