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Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi
A. Wymagania formalne
B. Wymagania wstępne
Zaliczenie przedmiotu Analiza Matematyczna.

Cele kształcenia
Prezentacja podstaw teorii miary i całki Lebesgue'a

Treści programowe
1. Ciała i σ-ciała zbiorów. Zbiory borelowskie.
2. Miara. Własności. Miara zewnętrzna. Konstrukcja miary poprzez miarę zewnętrzną – twierdzenie Caratheodory'ego. Miara zewnętrzna
Lebesgue'a i miara Lebesgue'a w R^k. Własności. Charakteryzacje zbiorów mierzalnych w sensie Lebesgue'a. Zbiory niemierzalne.
3. Funkcje mierzalne i ich własności. Funkcje proste.
4. Konstrukcja całki Lebesgue'a. Funkcje całkowalne.
5. Tw. Lebesgue'a o zbieżności monotonicznej i ograniczonej. Lemat Fatou.
6. Związki całki Lebesgue'a z całką Riemanna.
7. Twierdzenie Fubiniego.
8. Twierdzenie o zamianie zmiennych i jego konsekwencje.
9. Funkcje równe prawie wszędzie. Przestrzenie Lp (a, b).

Wykaz literatury
1. W. Rudin: Podstawy analizy matematycznej. PWN W-wa, 1998
2. A. Birkholc: Analiza matematyczna. Funkcje wielu zmiennych. PWN W-wa, 1995.
3. W. Kołodziej: Analiza matematyczna. PWN W-wa 1978.
4. L. Górniewicz, R. Ingarden. Analiza matematyczna dla fizyków. Wyd. UMK, Toruń 1996.
5. P. Billingsley, Prawdopodobieństwo i miara, Wyd. PWN Warszawa, 2009

Kierunkowe efekty kształcenia

Wiedza
Student, który zaliczył przedmiot zna i rozumie:
• definicje ciała i σ- ciała zbiorów; zna pojęcia σ- ciała generowanego przez
rodzinę zbiorów; zna definicję σ- ciała zbiorów borelowskich w R^k (M2_W01,
M2_W02)
• definicję miary oraz miary zewnętrznej; zna metodę konstrukcji miary poprzez
miarę zewnętrzną (twierdzenie Caratheodory'ego); (M2_W01, M2_W02)
• definicje funkcji mierzalnych oraz ich podstawowe własności (M2_W02)
• konstrukcję całki Lebesgue'a oraz potrafi podać podstawowe własności całki
oraz funkcji całkowalnych; zna twierdzenie o związku pomiędzy całką
Lebesgue'a oraz Riemanna (M2_W01, M2_W02)
• definicję przestrzeni L^p(U) (M2_W02)
• twierdzenie Fubiniego oraz twierdzenie o zamianie zmiennych (M2_W01,
M2_W02)
• związki pomiędzy całką Lebesgue'a a ciągłymi rozkładami prawdopodobieństwa
(M2_W02)

Umiejętności
Student, który zaliczył przedmiot potrafi:
• udowodnić podstawowe własności miary i miary zewnętrznej; potrafi podać
konstrukcję miary Lebesgue'a w R^k oraz różne charakteryzacje zbiorów
mierzalnych; potrafi podać przykład zbioru niemierzalnego (M2_U01)
• udowodnić podstawowe własności funkcji mierzalnych (M2_U01)
• podać konstrukcję całki Lebesgue'a oraz potrafi podać podstawowe własności
całki oraz funkcji całkowalnych; (M2_U01)
• zastosować twierdzenie Fubiniego oraz twierdzenie o zamianie zmiennych do
obliczania całki Lebesgue'a (w szczególności do obliczania miar pewnych
podzbiorów R^k) (M2_U01)
• ustalić związki pomiędzy całką Lebesgue'a a ciągłymi rozkładami
prawdopodobieństwa.

Kompetencje społeczne (postawy)
Student jest gotów do:
• uznania ograniczenia własnej wiedzy i do dalszego kształcenia - M2_K01
• precyzyjnego formułowania pytań dotyczących analizy matematycznej II M2_K02
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M2_K04
• samodzielnego wyszukiwania informacji w literaturze - M2_K05
• formułowania opinii na temat podstawowych zagadnień matematycznych M2_K06

Kontakt
mattn@mat.ug.edu.pl
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