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Ten spis ma uªatwi¢ nauk� do egzaminu. Wymienione s¡ tu hasªowo zagadnienia, którymi

si� zajmowali±my. Te pisane italik¡ nie b�d¡ wymagane na egzaminie, hoia» ih zna-

jomo± nie zaszkodzi. Dowodów twierdze« ozywi±ie nie trzeba b�dzie zna¢, ale warto

pami�ta¢, jakie s¡ ih zaªo»enia, o one mówi¡ i jak je stosowali±my.

W trakie nauki do egzaminu warto skonentrowa¢ si� na przykªadah; postara¢ si�

wymy±li¢ samemu lub zrozumie¢ jak najwi�ej z nih.

Spis by¢ mo»e nie jest peªny; mogªem o zym± zapomnie¢.

a) TOPOLOGIA

• POJ�CIA: metryka, kula, zbiór otwarty, zbiór domkni�ty, zwarty, g�sty,

brzegowy, domkni�ie, wn�trze zbioru, przestrze« metryzna, zupeªno±¢, zwarto±¢,

o±rodkowo±¢, spójno±¢, podprzestrze«, i¡gªo±¢ funkji, homeomor�zm;

• PRZYK�ADY: podzbiory przestrzeni euklidesowyh o ró»nyh wªasno±i-

ah topologiznyh, ró»ne metryki na R
2, przestrzenie metryzne o ró»nyh

wªasno±iah.

• TWIERDZENIA: harakteryzaja zwartyh podzbiorów przestrzeni euk-

lidesowyh (uogólnienie Bolzano�Weierstrassa), zupeªno±¢ przestrzeni euk-

lidesowyh, twierdzenie Baire'a, obraz przestrzeni zwartej przez funkj� i¡gª¡

jest zwarty (funkje i¡gªe osi¡gaj¡ kresy na dziedzinah zwartyh), tw. Dar-

boux, tw. Banaha o odwzorowaniu zw�»aj¡ym, zbiór Cantora jest homeo-

mor�zny z przestrzeni¡ i¡gów 0�1, ka»da przestrze« zwarta jest i¡gªym

obrazem Cantora, harakteryzaje i¡gªo±i.

b) PRZESTRZENIE FUNKCYJNE

• POJ�CIA: norma, przestrze« unormowana, przestrze« Banaha, wypukªo±¢,

zbie»no±¢ jednostajna, jednostajna i¡gªo±¢, wªasno±¢ Lipshitza, szereg w

przestrzeni Banaha, zbie»no±¢ szeregu, szereg funkyjny, szereg pot�gowy, ob-

szar zbie»no±i, jednostajna zbie»no±¢, niemal jednostajna zbie»no±¢, ilozyn

skalarny, przestrze« Hilberta, ukªad ortonormalny, szereg Fouriera;

• PRZYK�ADY: ró»ne normy na przestrzeniah funkyjnyh i nie tylko,

przestrzenie Banaha i Hilberta o ró»nyh wªasno±iah, przykªady funkji

i szeregów takih i siakih;

• TWIERDZENIA: grania jednostajnie zbie»nego i¡gu funkji i¡gªyh

jest i¡gªa, C[0, 1] i l2 s¡ zupeªne, funkja i¡gªa na dziedzinie zwartej jest

jednostajnie i¡gªa, istnieje funkja i¡gªa, która nie jest ró»nizkowalna w

»adnym punkie, twierdzenie o istnieniu rozwi¡zania równania ró»nizkowego,

twierdzenie aproksymayjneWeierstrassa, niezupeªno±¢ C[0,1℄ z norm¡ aªkow¡,

o jednostajnej zbie»no±i szeregów bezwzgl�dnie zbie»nyh w p. Banaha, o

aªkowaniu i ró»nizkowaniu szeregów wyraz za wyrazem, tw. Diniego, nierówno±¢

Shwartza, tw. Pitagorasa i równo±¢ równolegªoboku;



) MIARA I CA�KA RIEMANNA I LEBESGUE'A

• POJ�CIA: aªkowalno±¢ funkji Riemanna, jakobian, σ�iaªo, zbiory borelowskie,

miara, przestrze« miarowa, miara Lebesgue'a, funkje proste, funkje borelowskie,

funkje mierzalne, aªka Lebesgue'a, aªka wzgl�dem miary, zmienna losowa,

warto±¢ ozekiwana, rozkªad ;

• PRZYK�ADY: podzbiorów prostej o ró»nyh miarowyh wªasno±iah, ró»nyh

miar, zwi¡zki miary, aªki i prawdopodobie«stwa;

• TWIERDZENIA: tw. Fubiniego, i¡gªo±¢ miary, istnienie zbioru niemierzal-

nego, tw. o przybli»aniu funkji mierzalnyh funkjami prostymi, tw. o zbie»no±i

ogranizonej, σ�addytywno±¢ aªki;


