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1. Pokaza¢, »e przeliczalny podzbiór pªaszczyzny R×R mo»na rozªo»y¢
na dwa zbiory tak by pionowe sekcje jednego i poziome sekcje drugiego
byªy sko«czone.

2. Pokaza¢, »e z ka»dego pokrycia zbioru E ⊆ R niezdgenerowanymi
niekoniecznie otwartymi odcinkami mo»na wybra¢ podpokrycie przeli-
czalne.

3. Niech V b¦dzie dowoln¡ (niekoniecznie sko«czenie wymiarow¡) prze-
strzeni¡ wektorow¡ nad niesko«czonym ciaªem. Poka», »e V nie jest
sum¡ mnogo±ciow¡ sko«czenie wielu swoich wªa±ciwych podprzestrzeni.

4. Niech γ b¦dzie zamkni¦t¡ krzyw¡ na pªaszczy¹nie o dªugo±ci 1. Po-
ka», »e istenieje domkni¦te koªo o promieniu 1/4, które zawiera γ.

5. Znajd¹ wszystkie k¡ty ϕ dla kórych macierz obrotu o k¡t ϕ w pewnej
bazie przedstawia si¦ macierz¡ caªkowitoliczbow¡.

6. Niech f : [0, 1] 7→ R b¦dzie ci¡gª¡ funkcj¡. Oblicz

lim
n→∞

ˆ 1

0

nxnf(x)dx.

7. Niech f b¦dzie funkcj¡ holomor�czn¡ na C tak¡, »e∣∣f(1/n)∣∣ ≤ n−n dla ka»dego n ∈ N.

Poka», »e f jest to»samo±ciowo równa 0.

8. Ka»dy bok i przek¡tn¡ n−k¡ta foremnego pomalowano w sposób
losowy na jeden z 3 kolorów (kolory odcinków s¡ dobierane niezale»nie
i ka»dy z kolorów jest wybierany z jednakowym prawdopodobie«st-
wem). Oblicz warto±¢ oczekiwan¡ liczby jednobarwnych trójk¡tów o
wierzchoªkach b¦d¡cych wierzchoªkami wielok¡ta.

9. Niech {B(t) : t ≥ 0} b¦dzie standardowym ruchem Browna oraz

f(i) = i(i+ 1)/2 dla i = 1, 2, ... Niech Zn :=
∑n

i=1
B(f(i+1))−B(f(i))√

i+1
.

a) Oblicz
lim
n→∞

P (Zn > n).

b) W zale»no±ci od warto±ci parametru α > 0, zbadaj zbie»no±¢ wedªug
rozkªadu

Zn
nα
.

10. Niech (X1, ..., Xn) b¦dzie prób¡ z rozkªadu P nale»¡cego do rodziny
rozkªadów jednostajnych U(θ − 1/2, θ + 1/2), θ ∈ R.
a) Korzystaj¡c z kryterium faktoryzacji wyznaczy¢ statystyk¦ dostate-
czn¡;
b)Zbada¢, czy znaleziona statystyka jest minimaln¡ statystyk¡ dostate-
czn¡.


