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1 שאלה

ורק אם (x, y) לגבול מתכנסת שהסדרה הוכיחו .R2ב־ נקודות של סדרה (xn, yn)n∈N תהי
.yל־ מתכנסת yn והסדרה xל־ מתכנסת xn הסדרה אם

2 שאלה

לכל ‖an‖ < Mש־ כך M קיים כלומר ,R2ב־ נקודות של חסומה סדרת (an)n∈N תהי
מתכנסת. תת־סדרה an לסדרה שיש הוכיחו .n ∈ N

3 שאלה

העתקה קיימת p, q ∈ A נקודות שתי לכל אם מסילתית קשירה היא A ⊂ R2 שקבוצה נאמר
את המחברת מסילה היא γש־ אומרים .γ(1) = qו־ γ(0) = pש־ כך γ : [0, 1]→ R רציפה

.x סביב r ברדיוס הכדור את Br(x)ב־ נסמן .qו־ p

מסילתית. קשירה קבוצה הוא Br(p) כדור שכל הוכיחו .1

מסילתית. קשירה שאינה קבוצה הוא B1(3)ו־ B1(0) הכדורים שאיחוד הוכיחו .2

קשיר הוא לא־ריק שחיתוכן מסילתית קשירות קבוצות שתי של שאיחוד הוכיחו .3
מסילתית.

מסילתית? קשיר בהכרח הוא ריק שחיתוכן קשירות־מסילתית קבוצות של איחוד האם .4
מסילתית? קשיר לא בהכרח הוא האם

חיתוך ובעלות מסילתית קשירות סגורות, F1, F2 ⊂ R2 שאם הוכיחו בונוס: שאלת .5
מסילתית. קשיר לא איחודן אז ריק,

4 שאלה

מתקיים x, y ∈ R2 שלכל כך c < 1 קיים ואם רציפה העתקה f : R2 → R2 שאם הוכיחו
.f(a) = a שמתקיים כך a ∈ R2 יחידה נקודה קיימת אז ‖f(x)− f(y)‖ < c‖x− y‖
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5 שאלה

בנקודה f של חלקי גבול הוא Lש־ נאמר רציפה). בהכרח (לא פונקציה f : R2 → R תהי
יכול L (כאן Lל־ מתכנסת f(xn)ש־ כך ,xל־ שמתכנסת xn סדרה קיימת אם x ∈ R2

אין־סופי). או סופי להיות

.L אין־סופי) או (סופי אחד חלקי גבול לפחות קיים נקודה שבכל הוכיחו .1

.f(x) הוא xב־ f של היחיד החלקי הגבול אם ורק אם x בנקודה רציפה fש־ הוכיחו .2

קבוצה היא x בנקודה הסופיים החלקיים הגבולות כל שקבוצת הוכיחו בונוס: שאלת .3
סגורה.

6 שאלה

הבאה: f : R2 → R בפונקציה נתבונן

f(x, y) =

{
x
y y 6= 0

0 אחרת

.x ∈ R2 נקודה בכל שלה החלקיים הגבולות קבוצת ואת f של הרציפות נקודות את מצאו
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