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W swojej sªynnej monogra�i �Algebra�, w ¢wiczeniach do rodziaªu 4., Serge Lang umie±ciª nast¦puj¡ce
¢wiczenie:

Wzi¡¢ dowolny podr¦cznik algebry homologicznej i udowodni¢ wszystkie twierdzenia, nie

zagl¡daj¡c do dowodów podanych w tej ksi¡»ce.

Dodajmy, »e zaraz po ¢wiczeniu nast¦puje uwaga Nale»y pomin¡¢ to ¢wiczenie przy pierwszym czy-

taniu. Zamieszczenie tego ¢wiczenia nie oznacza, »e algebra homologiczna jest przedmiotem ªatwym,
ale wskazuje na pewn¡ naturalno±¢ jej metod, któr¡ obserwujemy przy dowodzeniu twierdze«.

Proponowany wyklad stanowi wprowadzenie do algebry homologicznej i jej zastosowa« do algebry, geo-
metrii i topologii. Algebra homologiczna zawdzi¦cza swoje istnienie rozwojowi topologii algebraicznej
w XX wieku i powstaªa jako j¦zyk sªu»¡cy do opisu topologicznych wªasno±ci obiektów geometrycz-
nych, a powstanie i sukces nowego j¦zyka jest zawsze w matematyce du»ym wydarzeniem. Dziedzina
ta szybko rozszerzyªa swój zasi¦g i zacz¦ªa by¢ stosowana do opisu obiektów spoza zakresu, do którego
zostaªa pocz¡tkowo stworzona. W szczególno±ci, okazaªo si¦, »e zasi¦g metod stosowanych pierwot-
nie w topologii jest znacznie wi¦kszy ni» mo»na byªo s¡dzi¢ i obejmuje wiele dziaªów algebry nie
maj¡cych bezpo±redniego zwi¡zku z topologi¡ algebraiczn¡, jak np. teoria grup i pier±cieni czy teoria
Galois. Za pocz¡tek algebry homologicznej mo»na uwa»a¢ klasyczne prace Eilenberga i Maclane'a z lat
czterdziestych ubiegªego wieku i przede wszystkim sªynn¡ monogra�¦ �Homological Algebra" autor-
stwa Cartana i Eilenberga z 1956 roku. Ksi¡»ka ta zawiera wszystkie podstawowe konstrukcje algebry
homologicznej oraz aksjomatyczn¡ de�nicj¦ funktorów pochodnych dla funktorów addytywnych na
kategorii moduªów nad pier±cieniem.

Orientacyjny zakres wykªadu:
1. Podstawowe wªasno±ci teorii moduªów, moduªy wolne, projektywne, injektywne, nakrycie moduªu;
2. Produkty tensorowe i grupy homomor�zmów;
3. Grupy homologii i kohomologii kompleksów symplicjalnych i uwagi o grupach (ko)homologii dla
przestrzeni topologicznych;
4. Rezolwenty projektywne, injektywne i ªa«cuchowa równowa»no±¢ rezolwent;
5. Funktory produktów torsyjnych i funktory rozszerze« TorRn oraz ExtnR i ich wªasno±ci, interpretacja
grupy Ext1R(M,N), twierdzenie o wspóªczynnikach uniwersalnych;
6. Teoria homologii i kohomologii grup, zwi¡zek drugiej grupy kohomologii z klasy�kacj¡ rozszerze«
grupy.

�ledzenie wykªadu nie wymaga od Sªuchaczy wiadomo±ci wykraczaj¡cych poza kursowy wykªad Al-
gebry.

Serdecznie zapraszam!
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