
Topologia Algebraiczna 1. Lista 4

O każdej przestrzeni zakładamy, że jest spójna i lokalnie drogowo spójna (a zwykle i półlokalnie jed-
nospójna). W szczegolności przestrzenie nakrywające są spójne.

1. Udowodnij, że nakrycie przestrzeni półlokalnie jednospójnej jest półlokalnie jednospójne.
2. Podaj przykład przestrzeni, która nie jest półlokalnie jednospójna (a jest spójna i lds).

Morfizm nakryć p1:E1 → B i p2:E2 → B to odwzorowanie f :E1 → E2 spełniające p2 ◦ f = p1. Izomorfizm
to morfizm, który ma morfizm odwrotny. Gdy mowa o nakryciach z punktem bazowym (p: (E, e0)→ (B, b0))
od morfizmu wymagamy dodatkowo respektowania punktów bazowych.

3. Udowodnij, że morfizm nakryć jest nakryciem.
4. Zdefiniuj mono-, epi-, auto- i endomorfizmy nakryć. Udowodnij, że morfizm nakryć jest zawsze epi-

morfizmem. [Wsk. użyj spójności.]
5. Określ bijekcję zbioru klas izomorfizmu nakryć przestrzeni (B, b0) (z punktem bazowym) ze zbiorem

podgrup grupy π1(B, b0). Uzasadnij, ze stopień nakrycia (moc włókna p−1(b0)) jest równy indeksowi
odpowiadającej mu pogrupy w π1(B, b0).

6. Niech p1:E1 → B oraz p2:E2 → B będą nakryciami. Załóżmy, że p1(e1) = p2(e2) = b0 (dla pewnych
e1 ∈ E1, e2 ∈ E2, b0 ∈ B). Udowodnij, że morfizm nakryć (niezbazowanych) f :E1 → E2 istnieje wtedy
i tylko wtedy, gdy grupa p1∗[π1(E1, e1)] jest zawarta w pewnym sprzężeniu p2∗[π1(E2, e2)] w π1(B, b0).

Nakrycie p:E → B nazywamy regularnym (lub normalnym) jeśli dla dowolnych dwóch e, e′ ∈ E spełniających
p(e) = p(e′) istnieje ϕ ∈ Gal(E/B), takie że ϕ(e) = e′.

7. Uzasadnij, że warunek normalności wystarczy sprawdzić dla par e, e′ z włókna jednego (dowolnie
wybranego) punktu b0 ∈ B.

8. Niech p: (E, e0)→ (B, b0) będzie nakryciem, G = π1(B, b0), H = p∗[π1(E, e0)].
a) Uzasadnij, że p jest normalne ⇐⇒ H / G.
b) Uzasadnij, że Gal(E/B) ' NG(H)/H

(NG(H) to normalizator H w G, czyli {g ∈ G | gHg−1 = H}.)
9. Przypomnij sobie nienormalne skończone nakrycie ósemki (p:E → 8). Znajdź skończone nakrycie tego

nakrycia (q:E′ → E), takie że złożenie obu nakryć (p ◦ q:E′ → 8) jest już normalne.
Grupą topologiczną nazywamy przestrzeń topologiczną wyposażoną w strukturę grupy, taką że mnożenie i
odwrotność są ciągłe. (Czasami zakłada się dodatkowo T2.)
10. Niech (G, ∗, 1) będzie grupą topologiczną. Dla pętli γ, τ : (I, ∂I)→ (G, 1) określamy pętle

(γ ∗ τ)(t) := γ(t) ∗ τ(t), (γ−1)(t) := γ(t)−1.

Uzasadnij, że γτ ' γ ∗ τ ' τγ oraz τ ' τ−1. Wywnioskuj stąd, że π1(G, 1) jest przemienna.
11.∗ Skonstruuj nakrycie p: (E, e0) → (B, b0) zadanej przestrzeni (B, b0) odpowiadające zadanej podgrupie

H < π1(B, b0) (czyli: spełniające p∗[π1(E, e0)] = H) bezpośrednio, naśladując konstrukcję nakrycia
uniwersalnego. Zacznij od zdefiniowania E = {[γ] | γ: I → B, γ(0) = b0}, gdzie tym razem [γ] oznacza
klasę względem relacji: γ ∼ η ⇐⇒ γη jest pętlą reprezentującą element H.


