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1 שאלה

{xik}∞k=0 אינסופית תת־סדרה שקיימת הוכח ממשיים. מספרים סדרת {xn}∞n=0 ⊆ R תהי
סופי. לגבול מתכנסת yk = arctanxikו־ xik מהסדרות אחת שלפחות כך

2 שאלה

כל ממפה הפונקציה הבא. הכלל לפי המוגדרת הפונקציה הפונקציה f : [0, 1]→ [0, 1] תהי
עשרונית הצגה עם f(x) לנקודה (di = 0, 1 (כאשר 0.d1d2 . . . בינארית הצגה עם x נקודה

.0.d1d2 . . .

חד־חד־ערכית? f האם .1

רציפה? f האם .2

3 שאלה

ממשיים. מספרים של לא־יורדת מונוטונית סדרה {xn} תהי

סופי. גבול יש { 1
1+x2

n
} שלסדרה הוכיחו .1

סופי)? בהכרח הוא (והאם גבול בהכרח יש { 1
xn
} לסדרה האם .2

bxc כאן סופי)? בהכרח הוא (והאם גבול בהכרח יש {xn − bxnc} לסדרה האם .3
.x הממשי המספר של השלם החלק את מסמן

(או c ∈ R סופי מספר הממשי). הישר (על אפס של בסביבה המוגדרת פונקציה f תהי
.f(xn)→ cו־ xn → ש־0 כך {xn} סדרה קיימת אם באפס f של חלקי גבול ייקרא (±∞

4 שאלה

הגבולות שקבוצת כך ,x = 0 לנקודה פרט [−1, 1] בקטע רציפה שהיא f(x) פונקציה מצאו
היא: f של החלקיים

.[−1, 1] הסגור הקטע .1

1



.±∞ וגם כולו הממשי הישר .2

תהיה: החלקיים הגבולות שקבוצת ייתכן האם

שונות? נקודות שתי בדיוק המכילה קבוצה .3

פתוח? סופי קטע .4

5 שאלה

.∀x, y, |f(x) − f(y)| ≤ |x − y|1/2 התנאי את מקיימת f : [0, 1] → R פונקציה .1
רציפה. שהפונקציה הוכיחו

האם .∀x, y, |g(x)− g(y)| ≤ |x− y| התנאי את מקיימת g : [0, 1]→ R פונקציה .2
גזירה? בהכרח היא הפונקציה

.∀x, y, |h(x) − h(y)| ≤ |x − y|2 התנאי את מקיימת h : [0, 1] → R פונקציה .3
קבועה. שהפונקציה הוכיחו

6 שאלה

ערכים מקבלת אשר פונקציה f(x)ו־ ,[0, 1] בקטע נקודות של אינסופית קבוצה {xi}∞i=1 תהי
בקטע. הנקודות שאר בכל ומתאפסת הללו, בנקודות λi = f(xi) מסויימים

אינה הנ"ל f הפונקציה שעבורה λi מתאימים וערכים xi נקודות לקבוצת דוגמה מצאו .1
אינטגרבילית.

הנ"ל f הפונקציה אזי ,limk→∞ λk = 0 לאפס, מתכנסת λi הסדרה שאם הוכיחו .2
.[0, 1] בקטע שלה האינטגרל את חשבו אינטגרבילית.

7 שאלה

זהים. שטחים בעלי חלקים לשני אנכי קו ע"י במישור מצולע כל לחתוך שניתן הוכיחו

8 שאלה

?[0, 1] בקטע אינטגרבילית f(x) = sin(1/x) הפונקציה האם

9 שאלה

גזירה: f פעמים כמה .f(x) = |x|α תהי

טבעי? מספר α אם .1

רציונלי? מספר α אם .2

ממשי? מספר α אם .3

.α של בערך תלויה להיות יכולה שהתשובה לב שימו

2


