
Uwagi po KOLOKWIUM 1 7 XI 2008Zad. 1 To zadania wi�kszo±¢ zrobiªa dobrze. Zadziwiaj¡o du»o osób napisaªo jednak,»e domkni�iem zbioru {1/n : n ∈ N} jest [0, 1]. Czy»by zbytni¡ wag� przywi¡zaªy dopierwszego kolokwium z WRAiT sprzed roku? :)Zad. 2a) Nie wiem, dlazego tak wiele uwa»a, »e nie ma takiego tworu jak asymptota pio-nowa. Sporo osób jako przykªad podaªo te» tangensa, ale na jaki± dziwnyh prze-dziaªah typu [−π/2, π/2] (zamiast (−π/2, π/2));b) Ozywi±ie odpowied¹ �R� byªa jak najbardziej poprawna;) Sporo osób uwa»aªo, »e wszystkie przestrzenie na ±wieie s¡ zupeªne i nie ma nie-zbie»nyh i¡gów Cauhy'ego;d) Wi�kszo±¢ osób usiªowaªa mnie przekona¢, »e nie ma takiego zbioru. Mniejszo±¢podaªa poprawne przykªady i tylko jedna osoba zauwa»yªa, »e dobrym przykªademjest zbiór z zadania 1a);e) Par� osób napisaªo, »e N i Q s¡ homeomor�zne. To nieprawda: s¡ równolizne, alena tym ko«z¡ si� podobie«stwa. N jest przestrzeni¡ dyskretn¡, a Q nie;f) Wiele osób pisaªo: Poniewa» ka»da przestrze« zwarta jest zupeªna, wi� nie ist-nieje przestrze«, która jest zupeªna i nie jest zwarta. To zdanie ma siª� równ¡ np.takiemu: Poniewa» wszysy studeni na WRAiT s¡ studentami, wi� nie istniejestudent, który by nie uz�szzaª obenie na nasz wykªad.Zad. 3 Spodziewaªem si�, »e wiele osób mo»e mie¢ kªopoty z tym zadaniem (bo trzebaw nim o± udowodni¢), ale nie spodziewaªem sie, »e a» tak wiele. Dowód, o który prosiªemjest bardzo prosty; wystarzyªo napisa¢ o± w stylu: A musi by¢ ogranizony i domkni�ty.Poniewa» jest ogranizony, wi� ma (sko«zone) kresy. Poniewa» jest domkni�ty, to kresys¡ przyjmowane. Daªem maksimum punktów wielu osobom, które przedstawiªy dalekomniej jasne uzasadnienia. Wiele osób pisaªo te» zdania typu Skoro zbiór jest ogranizony,to ma element najwi�kszy i najmniejszy, tak jakby nie istniaªy zbiory typu (0, 1).Par� osób zauwa»yªo, »e bez zaªo»enia niepusto±i A, fakt, który prosiªem udowodni¢,nie jest prawdziwy. Takim osobom dawaªem ozywi±ie 3 punkty, hoia» brak zaªo»enianiepusto±i nie byª przeze mnie zamierzony.Zad. 4 Wielu osobom w poprawnym zrobieniu tego zadania przeszkodziªo nadmierneprzywi¡zanie do de�niji Heine'go. Ozywi±ie daªo si� wykaza¢ i¡gªo±¢ metryki, ko-rzystaj¡ z tej de�niji, ale pozostaªe de�nije byªy hyba wygodniejsze, zwªaszza ta zwarunkiem na przeiwobrazy. Wystarzyªo pokaza¢, »e przeiwobraz przedziaªu otwar-tego jest otwarty, o stawaªo si� bardzo proste, gdy zauwa»yªo si�, »e przeiwobraz tenjest albo kul¡ albo otwartym �pier±ieniem�.



Wiele osób usiªowaªo te» udowodni¢ i¡gªo±¢ tej funkji zakªadaj¡ jej i¡gªo±¢ (napisyw stylu je±li x
n
d¡»y do x, to d(x

n
, z) d¡»y do d(x, z), wi� f jest i¡gªa; to ozywi±ieprawda, tyle »e wªa±nie to mieli±my udowoni¢! ).Wiele osób pisaªo, »e je±li rozwa»ymy metryk� dyskretn¡ to ta funkja nie b�dzie i¡gªa.Rozumiem, sk¡d ten pomysª, niemniej nie byª to pomysª dobry. Metryka dyskretna niejest funkj¡ i¡gª¡ w metrye euklidesowej, ale jest w metrye dyskretnej.Zad. 5 Wi�kszo±¢ osób nie miaªo problemów z dwoma pierwszymi warunkami przysprawdzaniu metryki, o ozywi±ie nie powinno dziwi¢. Warunek trzei wi�kszo±i spra-wiª mniejsze zy wi�ksze kªopoty tehnizne, o te» mnie nie dziwi. Dziwi mnie natomiast,»e byªy osoby, które dohodziªy do wniosku, »e to nie jest metryka. Przeie» w nast�pnymzdaniu zdradzam, »e to jest metryka, prosz¡ o sprawdzenie zwarto±i!! Pomijam ju», »eta metryka pojawiªa si� na wykªadzie. . .Z wykazywaniem zwarto±i prawie wszysy mieli kªopoty i tak miaªo by¢, tzn. w za-mierzeniu miaªo to by¢ najtrudniejsze zadanie. Czy byªo trudne? Je±li si� pami�taªo zwykªadu, »e ta przestrze« jest homeomor�zna z Cantorem, a Cantor jest zwarty, to za-danie si� stawaªo bardzo proste (wystarzyªo po prostu napisa¢ te dwie uwagi). Niektórzypróbowali dowodzi¢ zwarto±i z de�niji. Paru osobom si� udaªo. Wi�kszo±¢ jednak pró-bowaªa wybra¢ podi¡gi zbie»ne z elementów przestrzeni {0, 1}N, a nie z i¡gów, o niwspólnego ze sprawdzaniem zwarto±i nie miaªo.No i onajmniej 1/3 próbowaªa korzysta¢ z harakteryzaji zwarto±i przez domkni�to±¢i ogranizono±¢. Powtarzam po raz setny: harakteryzaja ta zahodzi tylko w przestrze-niah euklidesowyh!!!


