
Topologia Algebraiczna 1. Lista 6

1. Przeprowadź pominięty na wykładzie fragment dowodu: (a) lematu o wężu; (b) lematu o pięciu izomor-
fizmach.

2. Udowodnij, że H0X ' H̃0X ⊕ Z.
3. Uzasadnij, że jeśli podzbiór A przestrzeni X jest jej retraktem, to odwzorowanie HnA → HnX in-

dukowane przez włożenie jest różnowartościowe.
4. Na podanej przestrzeni wprowadź strukturę ∆-kompleksu i wyznacz jej homologie symplicjalne.

a) RP 2 (iloraz S2 przez antypodyzm).
b) Butelka Kleina.
c) Iloraz sympleksu ∆n przez relację sklejającą każde dwie jego równowymiarowe ściany (sklejeniem

afinicznym zachowującym standardowy porządek wierzchołków).
d) Sfera S3 (sklejonej odpowiednio z jednego sympleksu trójwymiarowego).

5. Uzasadnij, że jeśli punkty x ∈ X i y ∈ Y są w tych przestrzeniach retraktami deformacyjnymi pewnych
swych otoczeń, to H̃n(X ∨ Y ) ' H̃n(X)⊕ H̃n(Y ) (bukiet X ∨ Y to przestrzeń powstająca z rozłącznej
sumy X t Y przez sklejenie punktu x ∈ X z punktem y ∈ Y ).

6. Udowodnij, że przestrzenie S1 × S1 oraz S1 ∨ S1 ∨ S2 mają izomorficzne homologie, ale ich nakrycia
uniwersalne już nie. Pokaż, że te przestrzenie nie są homotopijnie równoważne.

7. Użyj ciągu Mayera–Vietorisa by policzyć homologie opisanych przestrzeni.
a) Przestrzeń otrzymana z torusa S1 × S1 przez doklejenie wstęgi Möbiusa (przez homeomorfizm jej

brzegu) do okręgu S1 × {x0}.
b) Przestrzeń otrzymana z RP 2 przez doklejenie wstęgi Möbiusa (przez homeomorfizm jej brzegu) do

okręgu RP 1 ⊆ RP 2 (włożonego okręgu generującego grupę podstawową).
8. Oblicz homologie orientowalnej powierzchni genusu g.
9. Opisz działanie liniowego odwracalnego przekształcenia Rn na homologiach Hn(Rn,Rn \ {0}).

10. Z torusa T 2 wycięto dziurę – otwarty dysk D o brzegu S. Oblicz relatywne homologie H∗(T 2 \D,S).
11. Zaczesz S2 z jednym punktem łysym. (Wskazówka: podwójny wicherek.)
12. Udowodnij, że jeśli na Rn istnieje R-dwuliniowe mnożenie (m:Rn×Rn → Rn), przemienne (m(x, y) =

m(y, x)) i bez dzielników zera (x, y 6= 0⇒ m(x, y) 6= 0), to n ≤ 2.
Wsk. Zamiast m(x, y) pisz po prostu xy. Rozważ odwzorowanie Sn−1 3 x 7→ x2/‖x2‖ ∈ Sn−1. Sprawdź,
że indukuje ono włożenie RPn−1 → Sn−1. Uzasadnij, że takie włożenie musi być homeomorfizmem –
co daje sprzeczność dla n > 2.


