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Vermeld op elk blad, dat je i,nleuert d,ui,d,elijk je nao,rn en stud,entnummer. Relcenmach'i,nes en d,ocumenten z'ijn
n'iet toegestaan. Bewi,js aI je beweringen en formuleer dui,d,eli,jk d,e stelli,ngen d,i,e je gebru,ikt, tenzij erpliciet
in d,e uraag aermeld staøt d,at d,i,t ni,et hoeft. Dit tentamen bestaat ui,t 7 opgauen.

Het tentamen i,s in te zien tussen 1 en 5 februari, 2016. Gelieue h'ieraoor contact op te nemen met de d,ocent.

Vraag L

Laat f : lR -+ lR een functie zijn gegeven door

f("):
(a)[fp] Geef een functie å,

(b)fSpl Geef een functie /¿

(0, oo) -+ lR zodat / injectief is, maar niet surjectief.
(0, oo) -+ lR zodat / monotoon is, maar niet strikt stijgend.

{
n1

h(*
alsz(0,
alsr>0.

Vraag 2 ltzpl
Bewijs dat voor iedere r¿ € N>r geldt dat 22n - 1 deelbaar is door 3

Vraag 3

Definieer derelatie- op deverzameling {ø e N :1. 1a < 20} door¿ - bdanenslechts dan als ø-ó
deelbaar is door 4. - is een equivalentierelatie. Dit mag je aannemen en hoef je niet te bewijzen.
(a)[ap] Geef alle equivalentieklassen van ru. Je hoeft niets te bewijzen.
(b)[ep] Geef de definitie van quotiënt voor een equivalentierelatie.
(c)[ap] Geef een quotiäntafbeelding voor de equivalentierelatie - die hierboven gegeven is. Je hoeft niets te
bewijzen.

Vraag 4

Laat (ø,),6ry een begrensde reële rij zijn. Definieer voor iedere k e N de verzameling A¡ : {nn
(a)[ p] Bewijs dat inf Á¡ bestaat voor iedere k € N.

Laat (gr,),ç¡ de reële rij zijn gegeven door yn: inf An.
(b) [f p] Formuleer de Monotone Convergentiestelling.
(c)l6p] Bewijs dat de rij (g,),ex convergent is.

De limiet van de rij (9").>t heet de l,imes i,nferior (liminf) van de rij (ø,),ç¡:

lim inf ø" : 
"\1 

inf {r¡ : k > n}.

Laat (ø,),6ry de reële rij zijn gegeven door ar:1- 3(-1)'.
(d)[zp] Geef liminf ø,.

n> k\

z.o.z.



Vraag 5

Laat (ar)rçryrde reële rij zijn gegeven door

0 (mod 3),
1 (mod 3),
2 (mod 3).

(r) [0p] Geef een deelrij van (ø,),Egdie niet begrensd is.
(b) topl Geef een deelrij van (ø,),.{þie convergent is met limiet 1.

Vraag 6

(a)[ep] Formuleer de T\¡ssenwaardestelling.
(b)[7p] Laat / : lR -+ IR een continue functie zijn. Het bereik van / wordt genoteerd met /[R]. Stel dat

/[R] g R\Q. Bewijs dat / een constante functie is, d.w.z. bewijs dat er een c € IR is zodat ./(r) : " 
rroot

alle ø € IR.

,r: 
{

1--ln
0,

als r¿ :
als r¿ :
als r¿ :3n,

Vraag 7

Laat f : (0, 1) -+ lR een uniform continue functie zijn.
(a)[rp] Bewijs dat de tij (/(*)).roeen Cauchy-rij is.

(b)tlopl Bewijs dat er een c e lR 6ólaat zodat ljt*/(") : 
".

Totaal: 90p * 10p: 100p

Succest


