
Topologia Algebraiczna 1. Lista 3

O każdej przestrzeni zakładamy, że jest spójna i lokalnie drogowo spójna.
p:E → B jest nakryciem, p(e0) = b0.

1. Skonstruuj nakrycie torusa S1 × S1 walcem S1 × (0, 1).
2. Niech P (z) ∈ C[z] będzie niestałym zespolonym wielomianem, zaś C = {z ∈ C | P ′(z) = 0} zbiorem

jego punktów krytycznych. Udowodnij, że

P :C \ P−1[P [C]]→ C \ P [C]

jest nakryciem.
3. Niech grupa G działa na przestrzeni X przez homeomorfizmy. Działanie jest właściwie dyskretne, jeśli

każdy x ∈ X ma otwarte otoczenie U takie że dla nietrywialnych g ∈ G zachodzi U ∩ gU = ∅. Iloraz
X/G definiujemy jako iloraz przestrzeni X przez relację:

x ∼ x′ ⇐⇒ (∃g ∈ G)(x = gx′)

a) Sprawdź, że działanie Z2 na R2 dane przez (m,n).(x, y) = (x+m, y+ n) jest właściwie dyskretne.
b) Uzasadnij, że wolne działanie grupy skończonej na przestrzeni Hausdorffa jest właściwie dyskretne.
c) Udowodnij, że jeśli działanieG naX jest właściwie dyskretne, to odwzorowanie ilorazoweX → X/G

jest nakryciem.
4. Przestrzeń soczewkową L(p, q) definiujemy jako iloraz sfery S3 = {(z, w) ∈ C2 | |z|2 + |w|2 = 1} przez

działanie p-elementowej grupy cyklicznej Z/p zadane na generatorze wzorem

(z, w) 7→ (e2πi/pz, e2πiq/pw).

Wyznacz π1(L(p, q)). (p i q to względnie pierwsze liczby całkowite. Sfera S3 jest jednospójna.)
5. Opisz jednospójne nakrycie butelki Kleina (zdefiniuj na R2 działanie pewnej grupy H, tak by iloraz

R2/H był butelką Kleina). Co potrafisz powiedzieć o grupie podstawowej butelki Kleina?
6. Czy da się nakryć torus butelką Kleina? A butelkę Kleina torusem? Zadaj jeszcze 10 takich pytań

angażując też sferę S2 i płaszczyznę rzutową RP 2. W miarę możliwości udziel odpowiedzi.
7. Określmy L(p, q) (p-pierwsza, q względnie pierwsza z p) jako iloraz trójwymiarowej kuli D3 = {(x, y, z) |
x2 + y2 + z2 ≤ 1} przez relację (x, y,−z) ∼ (R2πq/p(x, y), z) (dla z ∈ [0, 1] i x2 + y2 = 1− z2).
a) Opisz tranzytywne domknięcie powyższej relacji (najmniejszą zawierającą ją relację równoważności).
b) Uzasadnij, że każdy punkt przestrzeni L(p, q) ma otoczenie homoemorficzne z kulą trójwymiarową.
c) Skonstruuj (odpowiednio sklejając kilka kopii D3) jednospójne nakrycie L(p, q).
d) Wyznacz π1(L(p, q)).
e) Czy L(p, q) z tego zadania ma coś wspólnego z przestrzenią soczewkową?

8.∗ Niech przestrzeń M powstaje z sześcianu w wyniku przyklejenia każdej ściany do przeciwległej ściany
przez złożenie: obrotu o π/2 wokół osi łączącej środki tych ścian i translacji wzdłuż tejże osi. (Inny opis:
wydzielamy sześcian [−1, 1]3 przez relację (−1, y, z) ∼ (1,−z, y), (x,−1, z) ∼ (z, 1,−x), (x, y,−1) ∼
(−y, x, 1).) Skonstruuj jednospójne nakrycie M i opisz grupę podstawową M .

9. Zdefiniujmy odwzorowanie p−1(b0)× π1(B, b0) 3 (e, [τ ]) 7→ e · [τ ] ∈ p−1(b0)
przypisując parze (e, [τ ]) koniec podniesienia τ zaczynającego się w e.
a) Udowodnij, że to odwzorowanie jest dobrze określonym prawym działaniem grupy π1(B, b0) na

włóknie p−1(b0).
b) Uzasadnij, że działanie to jest tranzytywne. ((∀e, e′ ∈ p−1(b0))(∃g ∈ π1(B, b0))(e · g = e′))

10. Niech H = p∗π1(E, e0) będzie podgrupą G = π1(B, b0). Dla e ∈ p−1(b0) określmy He jako p∗π1(E, e).
a) Udowodnij, że He jest sprzężeniem H (tzn. He = gHg−1 dla pewnego g ∈ G).
a) Czy jest ogólnie prawdą, że każde sprzężenie H w G jest podstaci He (dla pewnego e ∈ p−1(b0))?

11. Narysuj skończone nakrycie ósemki które nie ma żadnych nietrywialnych przekształceń nakrywających.


