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Przypomnienie (28 luty) 

• XY_wersja0 (AB, FK) 

• Opinie na temat Waszych wersji zerowych 
według kolejności ich otrzymania. 

• W wersji zerowej mogą być pytania, 
wątpliwości itd. 

 

 

 



Referat nr 11 

Równanie Pella – P.W. 

 



Uzupełnienia 

• Pell[d_,n_]:=(L={};For[i=-n,i<=n,i++,For[j=-
n,j<=n,j++,If[i^2-d*j^2==1,AppendTo[L,{i,j}]]]]; 
Return[L]) 

• In[11]:= Pell[2,3000] 

• Out[11]= {{-577,-408},{-577,408},{-99,-70},{-99,70}, 
{-17,-12},{-17,12},{-3,-2},{-3,2},{-1,0},{1,0},{3,-2}, 
{3,2},{17,-12},{17,12},{99,-70},{99,70},{577,-408}, 
{577,408}} 



Ułamki łańcuchowe 

• 13/5 

• 2 
• Mathematica:  
• ContinuedFraction[13/5] {2,1,1,2} 
• ContinuedFraction[Sqrt[2]] {1,{2}} 
• Convergents[Sqrt[2],20] 
• {1,3/2,7/5,17/12,41/29,99/70,239/169,577/408,

1393/985,3363/2378,8119/5741,19601/13860,4
7321/33461,114243/80782,275807/195025,6658
57/470832,1607521/1136689,3880899/2744210,
9369319/6625109,22619537/15994428} 

{{-577,-408},{-577,408},{-99,-70},{-99,70},{-17,-12},{-17,12},{-3,-2},{-3,2},{-
1,0},{1,0},{3,-2},{3,2},{17,-12},{17,12},{99,-70},{99,70},{577,-408},{577,408}} 



Ważne odkrycie Lagrange’a 

Jeśli  𝑑  jest liczbą naturalną nie będącą kwadratem, 
𝑥, 𝑦  są dodatnimi rozwiązaniami równania Pella 
𝑥2 − 𝑑𝑦2 = 1, to  𝑥/𝑦  jest reduktem ułamka 

łańcuchowego liczby 𝑑. 



Powtórki 

• 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. 

 



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

Analiza matematyczna 
• 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 tydzień 

• Referat nr 12: P.L.  
• Powtórka nr 7: Pochodna funkcji w punkcie. Różniczkowalność  

a ciągłość. A.F. 
• Powtórka nr 8: Pochodna sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu funkcji 

różniczkowalnych. Pochodna złożenia, pochodna funkcji odwrotnej. 
A.S. 

• Powtórka nr 9: Twierdzenia Rolle’a, Lagrange’a i Cauchy’ego. P.W. 
• Powtórka nr 10: Reguła de l’Hospitala. W.K. 
• Prezentacje dzisiejsze (referat i powtórki) proszę wysłać dzisiaj! 
• Prezentacje do referatu 12 i do mini-referatów 7-10 proszę wysłać do 

soboty! 
• Referat nr 13 (z 2 tygodnie): Testy pierwszości – A.B. 
• Seminaria: 14.15-15.45, konsultacje: pon. 10-12 (bardzo proszę 

osoby zainteresowane o informację o zamiarze „przyjścia” na 
konsultacje) 

 
 



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 
 


