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Referat nr 12 

Własności algebraiczne funkcji arytmetycznych – 
P.L. 

 



Uzupełnienia 

• Zadanie z książki Narkiewicza do rozwiązania. 

• Proszę przypomnieć o artykule do bibliografii. 



Powtórki 

• 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. 

 



Uwagi, informacje – wersja0 

• Stracony miesiąc! 
• „potem się wymyśli”, „coś niewątpliwie ważnego” 
• „Tutaj streść, co będziesz omawiał.” 
• „Na końcu wprowadzony zostanie program Mathematica, jego 

możliwości …” 
• Tylko jedna opcja dotycząca programu Mathematica: komendy tego 

programu  omawiane są w związku z zagadnieniami matematycznymi,  
np. w formie przypisu dolnego. Warto do komend programu M używać 
innego fontu. 

• Bibliografia: Kowalski, J., Teoria liczb w życiu i w przyrodzie, Matematyka, 
t. 21, nr 16, 2020, str. 1-10.  

• Bibliografia zbyt uboga. 
• W bibliografii mogą być strony internetowe, ale muszą być książki 

(wydania papierowe) lub artykuły naukowe. 
• Brawo: A.B., W.Z. 
 

 
 



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

Analiza matematyczna 
• 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 13: A.B.  
• Powtórka nr 11: Twierdzenie Taylora. Szereg Taylora, szereg 

Maclaurina. Funkcje rozwijalne w szereg potęgowy. P.L. 
• Powtórka nr 12: Konstrukcja całki Riemanna. Ł.S. 
• Powtórka nr 13: Całkowalność funkcji ciągłych. Twierdzenie 

Riemanna. Podstawowe twierdzenie rachunku całkowego. D.D. 
• Prezentacje dzisiejsze (referat i powtórki) proszę wysłać dzisiaj! 
• Prezentacje do referatu 13 i do mini-referatów 11-13 proszę wysłać 

do niedzieli! 
• Referat nr 14 (za 2 tygodnie): Liczby doskonałe, liczby zaprzyjaźnione 

i inne – A.F. 
• Seminaria: 14.15-15.45, konsultacje: pon. 10-12 (bardzo proszę 

osoby zainteresowane o wcześniejszą 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 
 



Konsultacje, 8.03.21, 10.00-12.00, 
Zoom 

• Proszę przygotować listę problemów, pytań, 
wątpliwości. 

• Proszę przygotować (otworzyć plik) z wersją 0. 

• Preferowana kolejność: JS, PW, AF, WK. 

• Proszę o informację, czy te osoby będą. 


