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a) Indukcja pozasko«czona.

(a) Dobre porz¡dki i liczby porz¡dkowe.

(b) Zastosowania: zbiór Bernsteina, hierarchia zbiorów borelowskich, pochodna
Cantora-Bendixsona.

b) P (ω)/Fin i przestrzenie Mrówki.

(a) Ideaªy na P (ω): Frecheta, sumowalny, zbiorów g¦sto±ci 0, ideaªy maksymalne.

(b) Podstawowe struktury w P (ω)/Fin: rodziny prawie rozª¡czne, wie»e, rodziny
niezale»ne, luki Hausdor�a.

(c) Zastosowanie: przeliczalna zwarto±¢, pseudo-zwarto±¢ i przestrze« Mrówki.

c) Dualizm Stone'a i βω.

(a) Twierdzenie Stone'a.

(b) Podstawowe wªasno±ci βω: moc, aksjomaty przeliczalno±ci itp.

(c) Niejednorodno±¢ βω (przy zaªo»eniu istnienia P-ultra�ltrów).

(d) Przykªady przestrzeni Stone'a podalgebr P (ω).

d) P (ω)/Fin przy CH: twierdzenia Parowiczenki, F -przestrzenie i uzwarcenia Czecha-
Stone'a. [7]

(a) Granica po �ltrze.

(b) Twierdzenia Parowiczenki.

(c) Twierdzenie Tajmanowa i Urysohna.

(d) Charakteryzacja przeliczalnych luk.

e) P (ω)/Fin bez CH: wspóªczynniki kardynalne. [4], [9]

(a) Wspóªczynniki p, b, d, a, s, u.

(b) Podstawowe nierówno±ci: p ≤ b, b ≤ a, p ≤ s ≤ d, b ≤ u.

(c) Interpretacje topologiczne: p a przestrzenie Frecheta, d a zbiory zwarte w ωω,
s a ci¡gowa zwarto±¢.

(d) Zwi¡zane zagadnienia: twierdzenie Ketonena, �ltry cherlawe a wªasno±¢ Baire'a.

f) Ostre nierówno±ci mi¦dzy wspóªczynnikami: aksjomat Martina i model Cohena.
[10], [9]

(a) Ideologia aksjomatu Martina.



(b) Aksjomat Martina implikuje p = c.

(c) W standardowym modelu Cohena a = ω1 < c.

g) βω jako póªgrupa. [11], [5]

(a) Twierdzenie Ellisa i twierdzenie Glazera.

(b) Niejednorodno±¢ algebraiczna βω \ ω.
(c) Twierdzenia van der Waerdena, Hindmana, Halesa-Jewetta.

h) Prosta rzeczywista i diagramy Cichonia. [2]

(a) De�nicje wspóªczynników kardynalnych i nierówno±ci mi¦dzy nimi.

(b) Zale»no±ci mi¦dzy cov i non miary i kategorii.

(c) Twierdzenie Bartoszy«skiego o nierówno±ci Tukeya mi¦dzy (ωω,≤∗) aM.

i) Wspóªczynniki w akcji: konstrukcja L-space Kunena [1981] w wersji Plebanka
[1997].

(a) Charakteryzacje HS i HL przez ci¡gi separowane.

(b) De�nicje L-space i S-space.

(c) Konstrukcja Kunena przy cof(N ) = ω1.

j) Przestrzenie suslinowskie, konstrukcje Bella. ([3])

(a) Problem Suslina.

(b) Maªe kompakty Suslina.

(c) Metoda Total Ideal Spaces Bella.

k) Analityczne P-ideaªy i zbie»no±¢ w przestrzeni miar. ([6])

(a) Twierdzenie Soleckiego (bez dowodu).

(b) Porz¡dki na ideaªach na ω.

(c) Przestrzenie wypukle Frecheta-Urysohna.

l) Niere�eksywne przestrzenie Grothendiecka. ([8])

(a) Problem Je�mowa i jego odpowiedniki dla przestrzeni miar.

(b) Konstrukcja Haydona niere�eksywnej przestrzeni Grothendiecka bez kopii `∞.

m) Tw. Lowenheima-Skolema w teorii kontinuów. ([1])

(a) Przestrzenie Wallmana.

(b) Elementarne podkraty zbiorów domkni¦tych.

(c) Dowód twierdzenia faktoryzacyjnego Mardesica przez tw. Lowenheima-Skolema.

(d) Sprowadzanie (kontr)przykªadów do przykªadów metrycznych - problem Lelka.
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