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Powtórka 

• W.Z.: Definicja zbieżności szeregu liczbowego. 
Suma szeregu, 𝑛-ta suma częściowa, 𝑛-ta reszta.  

• D.D.: Kryteria zbieżności szeregów liczbowych. 

• Ł.S.: Szeregi potęgowe. Promień zbieżności, 
przedział zbieżności. 

 



Podsumowanie semestru  

• Referat nr 1: Kongruencje – podstawowe 
własności. (P.L.) 

• Referat nr 2: Równania diofantyczne. (W.K.) 

• Referat nr 3: Liniowe równania diofantyczne  
z  𝑛  niewiadomymi. (A.S.) 

• Referat nr 4: O problemie Frobeniusa. (P.W.) 

• Referat nr 5: Rozwiązywanie kongruencji – 
kongruencje liniowe. (F.K.) 

 

 

 



Podsumowanie semestru  

• Referat nr 6: Kongruencje kwadratowe  
i symbol Legendre’a. (A.B.) 

• Referat nr 7: Rozwiązywanie kongruencji – 
kongruencje rozmaite. (J.S.) 

• Referat nr 8: Liczby pierwsze w ciągach 
arytmetycznych. (Ł.S.) 

• Referat nr 9: Funkcja  𝜋(𝑥). (D.D.) 

• Referat nr 10: Podstawowe funkcje 
arytmetyczne. (A.F.) 



https://mat.ug.edu.pl/aktualnosci/dla-
studenta/wymagania-na-egzamin-licencjacki/ 

Analiza matematyczna 
• Granica ciągu liczbowego. Ciągi zbieżne. Twierdzenie Bolzano-Weierstrassa. (PZ) 
• Definicja zbieżności szeregu liczbowego. (Suma szeregu, n-ta suma częściowa, n-ta reszta.)  
• Kryteria zbieżności szeregów. 
• Szeregi potęgowe. Promień zbieżności, przedział zbieżności. 
• Definicje Heinego i Cauchy’ego granicy funkcji w punkcie i ich równoważność (w różnych przypadkach – skończonych i nieskończonych). 
• Definicje Heinego i Cauchy’ego ciągłości funkcji w punkcie i ich równoważność. 
• Własności funkcji ciągłych określonych na przedziale. 
• Zbieżność punktowa a zbieżność jednostajna ciągów funkcyjnych. 
• Twierdzenie o ciągłości granicy jednostajnie zbieżnego ciągu funkcji ciągłych. 
• Szeregi funkcyjne. Kryterium Weierstrassa zbieżności jednostajnej szeregu funkcyjnego. 
• Pochodna funkcji w punkcie. Różniczkowalność a ciągłość. 
• Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji różniczkowalnych. Pochodna złożenia, pochodna funkcji odwrotnej. 
• Twierdzenia Rolle’a, Lagrange’a i Cauchy’ego. 
• Reguła de l’Hospitala. 
• Twierdzenie Taylora. 
• Szereg Taylora, szereg Maclaurina. Funkcje rozwijalne w szereg potęgowy. 
• Konstrukcja całki Riemanna. 
• Całkowalność funkcji ciągłych. Twierdzenie Riemanna. 
• Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego. 
• Zwartość. Zbiory zwarte w przestrzeniach euklidesowych. 
• Własności funkcji ciągłych określonych na zbiorach zwartych. 
• Pochodna funkcji wielu zmiennych w punkcie. Pochodna a ciągłość funkcji. 
• Pochodne cząstkowe. Związek między pochodną a pochodnymi cząstkowymi. 
• Odwzorowania klasy C^1. Dyfeomorfizmy. 
• Twierdzenie o lokalnym odwracaniu odwzorowań. 
• Twierdzenie o funkcji uwikłanej. 
• Pochodne cząstkowe wyższych rzędów. Twierdzenie Schwarza o symetrii różniczki drugiego rzędu. 
• Warunki konieczne i dostateczne na istnienie ekstremum lokalnego w punkcie. 
• Twierdzenie Fubiniego. 
• Twierdzenie o zamianie zmiennych dla funkcji wielu zmiennych. 
 



Informacje, za 3 tygodnie 

• Referat nr 11: Równanie Pella – P.W. 

• Powtórka nr 4: Definicje Heinego i Cauchy’ego granicy funkcji  
w punkcie i ich równoważność (w różnych przypadkach – 
skończonych i nieskończonych). A.B. 

• Powtórka nr 5: Definicje Heinego i Cauchy’ego ciągłości funkcji 
w punkcie i ich równoważność. J.S. 

• Powtórka nr 6: Własności funkcji ciągłych określonych na 
przedziale. F.K. 

• Prezentacje do referatu i do mini-referatów proszę wysłać do 21-
go lutego.  

 

 



Plany 

• Wersja „0” – do 28-go lutego. Wersja ta zawiera spis treści 
(rozdziały i podrozdziały, każdy z bardzo krótkim opisem); 
ponadto w wersji tej powinna znaleźć się dokładna 
bibliografia. XY_wersja0 

• Wersja „1” – do 15-go kwietnia. Wersja ta zawiera spis 
treści, rozdziały i podrozdziały z rozwinięciami (definicje, 
sformułowania twierdzeń, dowody) oraz szkic wstępu,  
i bibliografię. XY_wersja1 

• Wersja „2” – do 15 maja. Po sprawdzeniu przeze mnie 
wersji „1” i odesłaniu z poprawkami, przygotowujecie pełną 
poprawioną wersję wraz ze wstępem. XY_wersja2 

• Wersja końcowa – sprawdzam wersję „2”, po ewentualnych 
poprawkach drukujecie ostateczną wersję i składacie w … 
XY_praca_licencjacka 
 



Źródła podstawowe 

• Wł. Narkiewicz, Teoria liczb, PWN, 1990 (mogą 
być wydania z innych lat) 

• W. Marzantowicz, P. Zarzycki, Elementarna teoria 
liczb, PWN, 2006 

• P. Zarzycki, Teoria liczb z programem 
Mathematica, manuskrypt 


