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Betygsgränser: 12 poäng krävs för betyget G och 18 poäng krävs för betyget VG.
Räkningarna och resonemangen ska redovisas och vara noggrant förklarade. Lös-
ningarna ska vara välskrivna och avslutas med tydligt svar som är förenklat så
långt som möjligt.
Lösningsförslag och besked om rättning och granskning lämnas via kursens hem-
sida.

1. Avgör om följande mängder är öppna, slutna, kompakta respektive sam-
manhängande.

(2p)(a) D1 = {(x, y) ∈ R2 ; x2 + y2 ≤ 1, x+ y 6= 0}

(2p)(b) D2 = {(x, y) ∈ R2 ; 0 ≤ x+ y ≤ 1, y ≥ 0, x < 2}

(4p)2. Som bekant visar Taylors formel för en envariabelfunktion F (t) av klass
Ck+1 att

F (t) =
k∑

j=0

F (j)(0)

j!
tj +

F (k+1)(θt)

(k + 1)!
tk+1, 0 ≤ θ ≤ 1.

Formulera och bevisa Taylors formel, av ordning k = 2, för en tvåvariabel-
funktion f(x, y). En tydlig formulering samt uppskattning av resttermen
krävs.

(3p)3. Bestäm alla plan som tangerar ytan x4 + y2 − z2 = 1 och som är parallella
med planet 2x+ y + z = 1.

(3p)4. Undersök gränsvärdet

lim
(x,y)→(0,0)

x3 + y3

(x2 + y2)a

för alla reella värden på a.

Var god vänd!



(3p)5. Bestäm de punkter på kurvan 3x4 + y4 = 1 som ligger närmast respektive
längst ifrån origo.

(3p)6. (a) Visa att varje reell talföljd har en monoton delföljd.

(1p)(b) Ange en monoton delföljd till (k cos(πk))∞k=1.

(4p)7. Bestäm en funktion z(x, y) som löser differentialekvationen

xz′′xy − yz′′yy − z′y = 1

för x > y > 0, och som uppfyller randvillkoren z(x, 0) = 1+x och z(x, x) =
ex för x ≥ 0.

Ledning: Variabelbytet u = x, v = xy kan vara användbart.
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