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Betygsgränser: 12 poäng krävs för betyget G och 18 poäng krävs för betyget VG.
Lösningsförslag läggs ut p̊a kursens hemsida första arbetsdagen efter tentamenstillfället.
Resultat meddelas via epost fr̊an Ladok.

1. (a) Definiera begreppet öppen mängd i Rn.

(b) Visa att mängden {x ∈ Rn; f(x) ∈ M} är öppen i Rn om M är öppen i Rm och
f : Rn → Rm är kontinuerlig p̊a hela Rn.

(c) Visa med hjälp av ovanst̊aende sats att mängden {(x, y); cos(x+y) > sin(xy) > 0}
är öppen. (5p)

2. L̊at f och g vara av klass C1. Antag att (a, b) är en inre punkt i Df och i Dg som löser
problemet att maximera f(x, y) under bivillkoret g(x, y) = 0.
Visa att d̊a är gradf(a, b) och gradg(a, b) parallella. (3p)

3. L̊at f(x, y, z) = x sin y + 2y cos z. Bestäm den niv̊ayta till f som inneh̊aller punkten
(1, π/2, π). Bestäm även en ekvation för niv̊aytans tangentplan i punkten (1, π/2, π). (3p)

4. Bestäm Taylorutvecklingen av ordning 2 i punkten (2,−1) till funktionen
f(x, y) = ln(x2y2)− x− y2. Avgör ocks̊a om (2,−1) är en lokal extrempunkt till f . (3p)

5. Lös differentialekvationen 3f ′x+4f ′y = 2 sin(x−y), t.ex. genom att göra ett variabelbyte
av formen u = x+ ay, v = x− y för lämplig konstant a.
Bestäm ocks̊a den lösning som uppfyller f(0, y) = y2 + 2 cos y. (4p)

6. (a) Visa att f(x) =
√
x är likformigt kontinuerlig p̊a [0,∞[.

(b) Avgör om g(x, y) =
√
x är likformigt kontinuerlig p̊a {(x, y);x ≥ 0}. (4p)

Motivera väl!

7. Kan man bestämma konstanten a s̊a att funktionen

f(x, y) =

{
sinxy√
x2+y2

om (x, y) 6= (0, 0)

a om (x, y) = (0, 0)

blir differentierbar i origo? Vad ska a i s̊a fall vara? (3p)

Lycka till!

Ulla


