
WYMAGANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI (II STOPIEŃ)

Algebra (obowiązkowe)

1. Działania na liczbach zespolonych. Wzór de Moivre’a. Pierwiastki zespolone.

2. Macierze. Działania na macierzach i ich własności.

3. Wyznacznik macierzy i jego własności. Twierdzenia Cramera z dowodem.

4. Przestrzeń liniowa, podprzestrzeń, suma prosta podprzestrzeni. Przestrzeń ilorazowa.

5. Powłoka liniowa. Liniowa niezależność wektorów, baza i wymiar przestrzeni.

6. Rząd macierzy i jego własności. Twierdzenia Kroneckera-Cappeliego z dowodem.

7. Metody rozwiązywania układów równań liniowych. Przestrzeń rozwiązań układu równań linio-
wych jednorodnych, jej baza i wymiar.

8. Przekształcenie liniowe, jądro i obraz. Własności i przykłady.

9. Przestrzeń przekształceń liniowych. Izomorfizm przestrzeni Hom(V,W ) oraz Mm×n(K).

10. Wektory własne i wartości własne endomorfizmu, wielomian charakterystyczny. Diagonalizacja
endomorfizmu.

11. Iloczyn skalarny, przestrzeń euklidesowa, metoda ortogonalizacji Grama-Schmidta. Rzut ortogo-
nalny wektora na podprzestrzeń.

12. Funkcjonały liniowe, przestrzeń dualna, baza dualna.

13. Grupa, podgrupa. Przykłady.

14. Homomorfizm grup. Jądro i obraz homomorfizmu.

15. Grupy permutacji. Rozkład na cykle i transpozycje.

16. Tw. Cayley’a z dowodem.

17. Tw. Lagrange’a z dowodem. Zastosowania (m.in. Małe Twierdzenie Fermata).

18. Grupy cykliczne. Klasyfikacja grup cyklicznych.

19. Dzielnik normalny. Grupa ilorazowa. Twierdzenie o izomorfizmie.

20. Struktura grup abelowych skończonych.

21. Struktura grup abelowych skończenie generowanych. Podgrupa torsyjna.

22. Grupy proste i rozwiązalne. Przykłady (m.in. przykład grupy nierozwiązalnej).

23. Pierścień, podpierścień, homomorfizm pierścieni. Przykłady.

24. Dzielniki zera, nilpotenty i elementy odwracalne. Przykłady.

25. Dziedziny z jednoznacznością rozkładu. NWD i NWW. Przykłady.

26. Dziedziny euklidesowe. Algorytm Euklidesa. Przykłady
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27. Ideał, pierścień ilorazowy. Twierdzenie o izomorfizmie.

28. Dziedziny ideałów głównych. Przykłady (m.in. przykłady ideałów niegłównych).

29. Ideały pierwsze i maksymalne. Własności i przykłady.

30. Pierścień i ciało ułamków. Przykłady.

31. Pierścienie wielomianów. Wielomiany nierozkładalne. Zasadnicze Twierdzenie Algebry. Ciała
algebraicznie domknięte.

32. Ciała proste. Charakterystyka ciała. Automorfizmy ciał.

33. Rozszerzenia ciał. Elementy algebraiczne i przestępne.

34. Jedności w pierścieniach liczbowych. Twierdzenie Dirichleta.

35. Grupa klas ideałów. Liczba klas ciał kwadratowych.

Analiza matematyczna (obowiązkowe)

1. Zbiór liczb rzeczywistych. Aksjomat ciągłości. Kresy zbiorów.

2. Granice i granice niewłaściwe ciągów.

3. Własności arytmetyczne granic ciągów. Dowód jednej z tych własności.

4. Własności ciągów zbieżnych związane z porządkiem liczbowym, w tym twierdzenie o trzech cią-
gach z dowodem.

5. Twierdzenie o ciągu monotonicznym i ograniczonym z dowodem. Liczba e.

6. Twierdzenie Bolzano-Weierstrassa; warunek Cauchy’ego; twierdzenie o zupełności zbioru liczb
rzeczywistych.

7. Szeregi liczbowe. Warunek konieczny zbieżności.

8. Kryteria zbieżności szeregów o wyrazach dodatnich. Dowód jednego z nich.

9. Zbieżność względna i bezwzględna szeregów; kryterium Leibniza.

10. Definicje granicy funkcji w punkcie.

11. Granice lim
x→0

sinx
x , lim

x→0

(
1 + 1

x

)x oraz lim
x→0

ln(1+x)
x . Dowód jednej z nich.

12. Ciągłość funkcji w punkcie i na zbiorze; ciągłość jednostajna.

13. Własności funkcji ciągłej na przedziale domkniętym i ograniczonym.

14. Ciągi funkcyjne, zbieżność punktowa i jednostajna ciągu funkcyjnego, kryterium Cauchy’ego
zbieżności jednostajnej. Twierdzenie o granicy ciągu jednostajnie zbieżnego.

15. Szeregi funkcyjne, zbieżność punktowa i jednostajna szeregu funkcyjnego, kryterium Weierstrassa
zbieżności jednostajnej.
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16. Szereg potęgowy, jego przedział zbieżności i promień zbieżności, wzór Cauchy’ego-Hadamarda z
dowodem.

17. Zbieżność bezwzględna i jednostajna szeregu potęgowego.

18. Pochodna funkcji w punkcie, jej interpretacja geometryczna i fizyczna, przykład obliczania po-
chodnej z definicji.

19. Reguły różniczkowania. Dowód jednej z nich.

20. Związek znaku pochodnej funkcji z jej monotonicznością, ekstrema funkcji, warunki istnienia
ekstremum funkcji z użyciem pierwszej pochodnej.

21. Twierdzenia o wartości średniej, dowód twierdzenia Lagrange’a, interpretacja geometryczna i fi-
zyczna tego twierdzenia.

22. Asymptoty krzywej.

23. Pochodne wyższych rzędów, wzór Leibniza.

24. Wzór Taylora z dwoma postaciami reszty.

25. Funkcje wypukłe i wklęsłe, punkty przegięcia i warunki ich istnienia.

26. Rozwijanie funkcji w szereg potęgowy, rozwinięcia funkcji ex, sinx i cosx; wyprowadzenie
jednego z nich.

27. Różniczkowanie i całkowanie szeregu potęgowego.

28. Funkcja pierwotna i całka nieoznaczona; wzór na całkowanie przez części i wzór na całkowanie
przez podstawienie.

29. Całkowanie funkcji wymiernych.

30. Całka oznaczone Riemanna, definicje i interpretacja geometryczna.

31. Kryteria całkowalności funkcji, dowód całkowalności funkcji ciągłych.

32. Własności całki oznaczonej.

33. Wzór Newtona-Leibniza.

34. Twierdzenia o przechodzeniu z granicą i szeregiem pod znakiem całki Riemanna.

35. Zbieżność ciągów w przestrzeniach euklidesowych Rn.

36. Zbiory otwarte, zbiory domknięte w Rn.

37. Charakteryzacja zbiorów zwartych w przestrzeniach euklidesowych.

38. Zbiory spójne w Rn.

39. Granica funkcji wielu zmiennych, granice iterowane.

40. Ciągłość funkcji wielu zmiennych w punkcie i na zbiorze.

41. Własności funkcji ciągłych na zbiorze domkniętym i ograniczonym w Rn.

42. Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmiennych, twierdzenie o pochodnej złożenia, pochodna kie-
runkowa.
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43. Różniczkowalność funkcji wielu zmiennych, różniczka funkjci, hiperpłaszczyzna styczna, waru-
nek konieczny i warunek dostateczny różniczkowalności funkcji.

44. Pochodne cząstkowe funkcji wielu zmienncyh rzędu drugiego i rzędów wyższych, różniczki rzędu
drugiego i rzędów wyższych, twierdzenie o pochodnych mieszanych.

45. Wzór Taylora dla funkcji wielu zmiennych.

46. Ekstrema funkcji wielu zmiennych, warunki konieczne, warunki dostateczne.

47. Twierdzenia o funkcji uwikłanej i o odwzorowaniu uwikłanym.

48. Ekstrema warunkowe, funkcja Lagrange’a, warunek konieczny.

49. Całka Riemanna na prostokącie i prostopadłościanie i jej zamina na całki iterowane.

50. Całka Riemanna na obszarze regularnym przestrzeni R2 i R3 i jej zamina na całki iterowane.

51. Całka krzywoliniowa nieskierowana i jej zamiana na całkę zwykłą; własności.

52. Całka krzywoliniowa skierowana i jej zamiana na całkę zwykłą; własności.

53. Krzywe prostowalne, długość krzywej.

54. σ-ciała zbiorów; zbiory borelowskie.

55. Miara zewnętrzna Lebesque’a, miara Lebesgue’a na R, warunek Caratheodory’ego mierzalności.

56. Aproksymacja zbiorów mierzalnych zbiorami borelowskimi.

57. Funkcje mierzalne i działania na nich.

58. Zbiór Cantora i schodki Cantora.

59. Konstrukcja całki Lebesgue’a. Podstawowe własności tej całki.

60. Twierdzenia o przechodzeniu z granicą pod znak całki; lemat Fatou z dowodem.

61. Twierdzenie Lebesgue’a o całkowalności w sensie Riemanna.

62. Zbieżność według miary. Twierdzenie F. Riesza z dowodem.

63. Zbieżność prawie wszędzie a zbieżność jednostajna ciągu funkcyjnego. Twierdzenie Jegorowa.

64. Twierdzenie aproksymacyjne Łuzina.

65. Miary produktowe. Miara Lebesgue’a w Rn.

66. Twierdzenia Fubini’ego i Tonnelli’ego.

Analiza funkcjonalna (do wyboru)

1. Przestrzenie unormowane i przestrzenie Banacha, przykłady, przestrzenie unormowane skończenie
wymiarowe.

2. Uzupełnianie przestrzeni unormowanych (procedura Cantora).
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3. Szeregi w przestrzeniach unormowanych, zbieżność bezwzględna, warunkowa i bezwarunkowa.

4. Przestrzeń ciągów ograniczonych, przestrzeń ciągów zbieżnych i przestrzeń ciągów zbieżnych do
zera, ich własności.

5. Przestrzenie ciągów sumowalnych z p-tą potęgą (p ≥ 1) i ich własności, m.in. nierówność Höldera
i nierówność Minkowskiego.

6. Przestrzenie funkcji całkowalnych z p-tą potęgą (p ≥ 1) i ich własności, m.in. nierówność Höldera
i nierówność Minkowskiego.

7. Przestrzenie unitarne i przestrzenie Hilberta, przykłady, nierówność Schwarza.

8. Ortogonalność elementów przestrzeni unitarnej, twierdzenie Pitagorasa, twierdzenie o rzucie or-
togonalnym.

9. Układy ortogonalne i ortonormalne, przykłady, szeregi Fouriera, ogólne własności układów orto-
gonalnych, m.in. nierówność Bessela i równość Parsevala, zupełność i zamkniętość układu orto-
gonalnego.

10. Układ ortogonalny Haara i jego własności, układ ortogonalny Rademachera.

11. Zagadnienie istnienia układów ortonormalnych zupełnych, ortonormalizacja Schmidta.

12. Układ trygonometryczny i jego własności, twierdzenie Riemanna.

13. Całki Dirichleta.

14. Kryterium Dirichleta dla trygonometrycznych szeregów Fouriera.

15. Odwzorowania liniowe przestrzeni unormowanych, przykłady, operatory ciągłe a operatory ogra-
niczone, norma operatora.

16. Ciągi operatorów liniowych ciągłych, twierdzenie Banacha-Steinhausa, twierdzenie Banacha o
granicy.

17. Twierdzenie Banacha o operatorze odwrotnym, twierdzenie Banacha o równoważności norm,
twierdzenie Banacha o domkniętym wykresie.

18. Funkcjonały liniowe ciągłe, twierdzenie Hahna-Banacha, przestrzeń sprzężona, słaba zbieżność.

19. Postać funkcjonału liniowego ciągłego nad przestrzenią ciągów zbieżnych, postać funkcjonału
liniowego ciągłego nad przestrzenią ciągów zbieżnych do zera.

20. Postać funkcjonału liniowego ciągłego nad przestrzenią funkcji całkowalnych z p-tą potęgą (p ≥
1).

21. Przestrzenie liniowo-metryczne, przestrzenie Frecheta, przestrzenie typu B0 , przykłady, prze-
strzenie liniowo-topologiczne.

Analiza zespolona (do wyboru)

1. Granica, ciągłość i pochodna funkcji zespolonej.

2. Szereg potęgowy. Promień zbieżności. Tw. Cauchy’ego-Hadamarda.

5



3. Holomorficzność funkcji i równania Cauchy’ego-Riemanna.

4. Całka z funkcji zespolonej. Twierdzenie całkowe Cauchy’ego dla prostokąta.

5. Twierdzenie Weierstrassa o ciągach funkcji holomorficznych i twierdzenie Morery.

6. Twierdzenie Cauchy’ego dla obszaru jedno- i wielo-spójnego.

7. Wzór całkowy Cauchy’ego. Rozwijalność funkcji holomorficznych w szereg potęgowy.

8. Szereg Laurenta. Punkty osobliwe odosobnione.

9. Twierdzenie Casoratiego-Weierstrassa i twierdzenie o identyczności.

10. Residuum funkcji. Twierdzenie Cauchy’ego o residuach.

Geometria (do wyboru)

1. Stożkowe. Ognisko, kierownica. Równania osiowe i biegunowe.

2. Iloczyn wektorowy, mieszany - podstawowe własności, zastosowania.

3. Prosta na płaszczyźnie - różne równania. Prosta i płaszczyzna w przestrzeni - różne sposoby
zadawania.

4. Geometria trójkąta.

5. Grupy przekształceń geometrycznych.

6. Twierdzenia rzutowe.

7. Inwersja względem okręgu - własności, zastosowania.

8. Geometria Łobaczewskiego.

9. Konstrukcje geometryczne.

Rachunek prawdopodobieństwa (do wyboru)

1. Definicja i własności prawdopodobieństwa. Przestrzeń probabilistyczna.

2. Prawdopodobieństwo warunkowe. Wzór na prawdopodobieństwo całkowite i wzór Bayesa.

3. Niezależność zdarzeń. Schemat Bernoulliego.

4. Definicja zmiennej losowej. Rozkład i dystrybuanta zmiennej losowej.

5. Zmienne losowe typu skokowego i ciągłego.

6. Wartość oczekiwana, wariancja i inne parametry zmiennej losowej.

7. Nierówność Czebyszewa.
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8. Wielowymiarowe zmienne losowe. Rozkłady prawdopodobieństwa. Przykłady.

9. Niezależność zmiennych losowych. Suma niezależnych zmiennych losowych i parametry jej roz-
kładu.

10. Rodzaje zbieżności ciągów zmiennych losowych.

11. Słabe i mocne prawa wielkich liczb (Borela, Kołmogorowa).

12. Centralne twierdzenia graniczne.

13. Pojęcie procesu stochastycznego. Twierdzenie Kołmogorowa o zgodnych miarach.

14. Pojęcie warunkowej wartości oczekiwanej i martyngału.

15. Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej (cecha, próba, próbka).

16. Zagadnienie estymacji. Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów cechy.

17. Weryfikacja hipotez statystycznych. Ogólna budowa testu statystycznego.

Równania różniczkowe (do wyboru)

1. Pojęcie równania różniczkowego, rozwiązania szczególne i zupełne, interpretacja geometryczna,
rząd równania.

2. Podstawowe typy równań pierwszego rzędu : o zmiennych rozdzielonych, jednorodne, liniowe,
równania Bernoulli’ego i Riccati’ego, równania zupełne, równania nierozwiązy- walne względem
pochodnej. Metody rozwiązywania.

3. Układ równań n-tego rzędu. Sprowadzanie równania n-tego rzędu do układu. Zagadnienia począt-
kowe dla układu i dla równania n-tego rzędu.

4. Twierdzenie Picarda o istnieniu i jednoznaczności rozwiązania zagadnienia początkowego dla
układu n-tego rzędu.

5. Twierdzenie o ciągłej i gładkiej zależności rozwiązań od wartości początkowych i parametrów.

6. Twierdzenie o istnieniu i jednoznaczności w warstwie. Zastosowanie do układów liniowych.

7. Układy liniowe jednorodne. Własności rozwiązań. Wzór Liouville’a. Macierz fundamentalna.

8. Postać ogólna rozwiązania układu niejednorodnego. Macierz Cauchy’ego.

9. Równanie liniowe n-tego rzędu o współczynnikach zmiennych. Własności rozwiązań. Funkcja
Cauchy’go.

10. Równanie liniowe n-tego rzędu o współczynnikach stałych. Układ fundamentalny równania jed-
norodnego. Metody rozwiązywania układów niejednorodnych.

11. Wielomiany zerujący i minimalny macierzy. Definicja funkcji od macierzy.

12. Funkcja eksponencjalna macierzy. Metody obliczania. Postać ogólna rozwiązania układu n-tego
rzędu o współczynnikach stałych.
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13. Stabilność rozwiązań w sensie Lapunowa. Twierdzenia Lapunowa o stabilności i niestabilności.

Wstęp do matematyki (do wyboru)

1. Prawo rachunku zdań - definicje i przykłady.

2. Prawo rachunku kwantyfikatorów - definicje i przykłady.

3. Działania na zbiorach i ich podstawowe własności.

4. Uogólnione działania na zbiorach i ich podstawowe własności.

5. Liczby naturalne - aksjomatyka Peano. Zasada indukcji matematycznej.

6. Relacja równoważności i zasada abstrakcji.

7. Funkcja jako relacja. Działania na funkcjach.

8. Obraz i przeciwobraz zbioru przez funkcję - definicja i własności.

9. Równoliczność zbiorów. Liczby kardynalne.

10. Zbiory przeliczalne. Warunek konieczny i dostateczny na przeliczalność zbioru. Działania na
zbiorach przeliczalnych.

11. Moc zbioru liczb rzeczywistych. Zbiory mocy continuum.

12. Zbiór potęgowy i twierdzenie Cantora.

13. Porównywanie liczb kardynalnych. Twierdzenie Cantora-Bernsteina.

14. Zbiory uporządkowane i liniowo uporządkowane. Element najmniejszy, największy, minimalny
oraz maksymalny.

15. Podzbiory zbiorów uporządkowanych. Lemat Kuratowskiego-Zorna.

16. Typy porządkowe. Zbiory liniowo uporządkowane typu gęstego oraz typu ciągłego.

17. Zbiory dobrze uporządkowane. Liczby porządkowe.

18. Twierdzenie o indukcji pozaskończonej.

Teoria liczb (do wyboru)

1. Zasada minimum. Równoważność z zasadą indukcji matematycznej.

2. Podzielność liczb całkowitych. Twierdzenie o dzieleniu z resztą z dowodem.

3. NWD, NWW. Algorytm Euklidesa.

4. Liczby pierwsze. Zasadnicze Twierdzenie Arytmetyki.

5. Kongruencje. Twierdzenia Eulera, Fermata i Wilsona (jedno z dowodem).
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6. Rozwiązywanie kongruencji. Chińskie twierdzenie o resztach z dowodem.

7. Symbol Legendre’a. Prawa wzajemności dla reszt kwadratowych.

8. Sumy kwadratów liczb całkowitych. Problem Waringa.

9. Funkcje arytmetyczne. Splot Dirichleta i jego własności.

10. Funkcje addytywne i multiplikatywne. Liczby doskonałe.

11. Ułamki łańcuchowe. Przykłady.

12. Równania diofantyczne. Elementarne metody rozwiązywania.

13. Równanie Pella i jego uogólnienia. Metoda rozwiązywania.

Topologia (do wyboru)

1. Przestrzenie metryczne i ich podstawowe przykłady. Zbieżność i topologia w przestrzeniach me-
trycznych.

2. Wnętrze, brzeg, domknięcie i pochodna zbioru w przestrzeni metrycznej i w przestrzeni topolo-
gicznej.

3. Przestrzenie metryczne zupełne i ich własności. Tw. Cantora i tw. Baire’a.

4. Przestrzenie metryczne ośrodkowe. Własności Lindelöfa.

5. Ogólne przestrzenie topologiczne, rodziny otoczeń, bazy topologii.

6. Odwzorowania ciągłe przestrzeni metrycznych i topologicznych. Homeomorfizmy i przestrzenie
homeomorficzne.

7. Przestrzenie Hausdorffa i aksjomaty oddzielania.

8. Przestrzenie zwarte i ich własności. Zwartość w przestrzeniach euklidesowych. Odwzorowania
ciągłe na przestrzeniach zwartych.

9. Produkt kartezjański przestrzeni metrycznych i topologicznych. Topologia produktowa i twierdze-
nie Tichonowa.

10. Przestrzenie spójne i ich własności. Zbiory spójne w przestrzeniach euklidesowych. Odwzorowa-
nia ciągłe na przestrzeniach spójnych.
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