
Geometria różniczkowa. Lista 1

1.∗ Niech γ: (−ǫ, ǫ) → R2 be
‘
dzie g ladka

‘
krzywa

‘
; dla uproszczenia za lóżmy, że κ(0) 6= 0. Niech

C oznacza okra
‘
g ścísle styczny do γ w γ(0).

a) Niech C(t) oznacza okra
‘
g styczny do γ w γ(0) i przechodza

‘
cy przez punkt γ(t). Pokaż, że

limt→0 C(t) = C.
b) Niech C(t, s) oznacza okra

‘
g przechodza

‘
cy przez punkty γ(0), γ(t) i γ(s). Uzasadnij, że

lims,t→0 C(t, s) = C. Jak rozumieć C(t, t)?
c) Niech C(t, s, u) oznacza okra

‘
g przechodza

‘
cy przez punkty γ(t), γ(s) i γ(u). Uzasadnij, że

lim
s,t,u→0

C(t, s, u) = C.

2. Niech f(x, y) = (x−x0)2+(y−y0)2−R2 (zerami tej funkcji sa
‘
punkty okre

‘
gu C(x0, y0, R)),

i niech γ: (a, b) → R2 be
‘
dzie krzywa

‘
g ladka

‘
, γ′(0) 6= 0. Udowodnij, że C(x0, y0, R) jest

ścísle styczny do γ w γ(0) wtedy i tylko wtedy, gdy

f(γ(0)) =
d

dt

∣

∣

∣

∣

t=0

f(γ(t)) =
d2

dt2

∣

∣

∣

∣

t=0

f(γ(t)) = 0.

Używaja
‘
c tego warunku wyznacz okra

‘
g ścísle styczny do paraboli y = x2 w punkcie (1, 1).

3. Wymyśl jeszcze jaka
‘
ś definicje

‘
okre

‘
gu ścísle stycznego; udowodnij jej równoważność z

poprzednimi definicjami.

4. Udowodnij, że jeśli krzywizna γ w γ(0) ma niezerowa
‘

pochodna
‘
, to (dla dostatecznie

ma lego ǫ) zbiory γ((−ǫ, 0)) i γ((0, ǫ)) znajduja
‘

sie
‘

po przeciwnych stronach okre
‘
gu ścísle

stycznego do γ w γ(0).

5. Udowodnij, że jeśli krzywa γ leży wewna
‘
trz (na zewna

‘
trz) okre

‘
gu stycznego do niej w γ(0),

to jej krzywizna w γ(0) jest nie mniejsza (nie wie
‘
ksza) od krzywizny owego okre

‘
gu.

6. Podaj przyk lad okre
‘
gu, który ma dwa punkty wspólne z parabola

‘
y = x2, przy czym w

dok ladnie jednym z nich jest do niej styczny.

7. Uzasadnij, że krzywa o rosna
‘
cej krzywiźnie nie ma samoprzecie

‘
ć.

8. Wyprowadź wzór na krzywizne
‘

krzywej zadanej parametrycznie (γ(t) = (γ1(t), γ2(t)))
wyrażaja

‘
cy ja

‘
przez pochodne funkcji γ1, γ2 (bez za lożenia, że krzywa jest sparametry-

zowana d lugościa
‘
 luku).

9. Wyprowadź wzór na krzywizne
‘

wykresu funkcji y = f(x).

10. Znajdź krzywe w R3 o sta lej krzywiźnie i torsji.

11. Uzasadnij, że jeśli krzywa γ w R3 jest sparametryzowana  lukowo, to

τ =
1

κ
〈γ′ × γ′′, γ′′′〉.

Na wyk ladzie planuje
‘

poruszyć naste
‘
puja

‘
ce zagadnienia: krzywizna krzywej p laskiej, formy

różniczkowe i tw. Stokesa, powierzchnie w R3, koneksje na wia
‘
zkach wektorowych, przesu-

nie
‘
cie równoleg le, krzywizna koneksji, koneksja Levi-Civity, tensor krzywizny Riemanna,

geodezyjne na rozmaitościach riemannowskich, zupe lność, eksponens, formu ly wariacyjne,
pola Jacobiego, zwia

‘
zki krzywizny z topologia

‘
.

Od s luchaczy oczekuje
‘

znajomości rozmaitości różniczkowalnych.
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