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ZADANIE 1 a. Udowodnij, że jeśli X jest przestrzenia̧ zwarta̧ i Un jest wstȩpuja̧cym
cia̧giem otwartych podzbiorów wÃlaściwych, to suma zbiorów Un nie może być caÃla̧
przestrzenia̧ X.

ROZWIA̧ZANIE: DopeÃlnienia Fn = U c
n stanowa̧ cia̧g zstȩpuja̧cy zbiorów domkniȩtych

niepustych, w szczególności rodzinȩ scentrowana̧. Zatem (ze zwartości) ich przekrój
jest niepusty. Ten przekrój to dopeÃlnienie sumy zbiorów Un, zatem zbiory Un nie
pokrywaja̧ one caÃlej przestrzeni.

ZADANIE 1 b. Udowodnij, że jeśli A jest zbiorem zwartym i r = diam(A) to
istnieja̧ punkty x, y ∈ A takie, że d(x, y) = r.

ROZWIA̧ZANIE: Metryka d : X × X → R określona jako (x, y) 7→ d(x, y) jest
zawsze funkcja̧ cia̧gÃla̧. W naszym przypadku jej dziedzina jest zwarta (jako produkt
przestrzeni zwartych). Zatem d(x, y) osia̧ga swoje supremum (a jest nim z definicji
średnica diam(X)) w jakimś punkcie dziedziny, czyli w jakiej́s parze (x, y).

ZADANIE 2 a. Udowodnij, że suma dwóch rozÃla̧cznych kopii zbioru Cantora jest
homeomorficzna ze zbiorem Cantora.

ROZWIA̧ZANIE: Przedstawmy zbiór Cantora jako zbiór cia̧gów {0, 1}N. Pierwsza̧
kopiȩ oznaczmy przez ,,dodatkowe” zero, a druga̧ przez ,,dodatkowa̧” jedynkȩ. W
ten sposób suma obu kopii ma postać iloczynu kartezjańskiego {0, 1} × C czyli
{0, 1} × {0, 1}N, czyli {0, 1}N0 . Ża̧dany homeomorfizm polega na przenumerowaniu
cia̧gu (xn)n≥0 indeksami zaczynaja̧cymi siȩ od 1. Jest to homeomorfizm, gdyż
zbieżność po wspóÃlrzȩdnych nie zależy od sposobu ich numeracji.

ZADANIE 2 b. Udowodnij, że zbiór Cantora traktowany jako podzbiór przedziaÃlu
[0, 1] jest nigdzie gȩsty.

ROZWIA̧ZANIE: Wiemy, że jest to zbiór domkniȩty, wiȩc wystarczy pokazywać
brzegowość. ZaÃlóżmy, że C zawiera pewna̧ kulȩ otwarta̧, czyli odcinek. Odcinek
ten zawiera przedziaÃl postaci [ k

3n , k+1
3n ]. Albo jest to ,,odcinek rzȩdu n” (patrz

konstrukcja zbioru Cantora) albo nie. Jeśli nie, to jest on rozÃla̧czny ze zbiorem
Cantora i mamy sprzeczność. Jeśli tak, to w kroku n+1 konstrukcji zbioru Cantora
wyrzucilísmy z tego odcinka środkowy fragment. Sprzeczność.

ZADANIE 3 a. Widza̧c, że zbiór Cantora jest brzegowy na prostej udowodnij, że
prostej rzeczywistej nie można pokryć przeliczalna̧ suma̧ przesuniȩć zbioru Cantora.

ROZWIA̧ZANIE: To wynika wprost z Twierdzenia Baire’a i faktu, że zbiór Cantora
jest domkniȩty, a skoro w zadaniu powiedziano, że jest brzegowy, to jest on nigdzie



gȩsty. Przesuniȩcie jest homeomorfizmem caÃlej prostej na siebie, wiȩc każde prze-
suniȩcie zbioru Cantora jest też nigdzie gȩste. Przeliczalna suma takich przesuniȩć
jest wiȩc zbiorem I kategorii, a wiȩc nie może być caÃla̧ przestrzenia̧ zupeÃlna̧ R.

ZADANIE 3 b. Niech X bȩdzie przestrzenia̧ zupeÃlna̧. Udowodnij, że jeśli dopeÃlnienie
zbioru I kategorii jest zbiorem przeliczalnym to zawiera ono niepusty zbiór otwarty.

ROZWIA̧ZANIE: Niech A bȩdzie zbiorem I kategorii o dopeÃlnieniu przeliczalnym
Ac. ZaÃlóżmy, że dopeÃlnienie to nie zawiera zbioru otwartego, czyli że jest brzegowe.
Zatem każdy jego podzbiór jest brzegowy. Zatem każdy pojedynczy punkt zbioru
Ac jest brzegowy i jako domkniȩty – nigdzie gȩsty. Zbiór Ac jest przeliczalna̧ suma̧
takich punktów, zatem jest zbiorem I kategorii. Z tego wynika, że X = A∪AC jest
suma̧ dwóch zbiorów I kategorii, czyli zbiorem I kategorii. Sprzeczność z zupeÃlnościa̧
i twierdzeniem Baire’a.

ZADANIE 4 a. Udowodnij, że jeśli X jest przestrzenia̧ zwarta̧ i f : X → Y jest
cia̧gÃla, to obraz zbioru typu Fσ jest typu Fσ.

ROZWIA̧ZANIE: Niech A =
⋃∞

n=1 An bȩdzie zbiorem typu Fσ w X przedsta-
wionym jako przeliczalna suma zbiorów domkniȩtych An. Zbiory An, jako domkniȩte
podzbiory przestrzeni zwartej sa̧ zwarte. Ich cia̧gÃle obrazy f(An) też sa̧ zwarte, w
szczególności domkniȩte (w obrazie). Sta̧d f(A) =

⋃
f(An) jest typu Fσ (obraz

sumy zbiorów przez dowolna̧ funkcjȩ jest zawsze równy sumie obrazów).

ZADANIE 4 b. Udowodnij, że dla dowolnej funkcji f : X → Y z jednej przestrzeni
metrycznej w druga̧, zbiór punktów cia̧gÃlości jest typu Gδ.
Wskazówka: Sprawdź, że dla ustalonego ε nastȩpuja̧cy warunek na x ∈ X

∃δ>0 diamf(K(x, δ)) ≤ ε

jest otwarty (tzn. speÃlniony na zbiorze otwartym).

ROZWIA̧ZANIE: Po pierwsze x jest punktem cia̧gÃlości, gdy

∀ε>0 ∃δ>0 ∀x′∈X dX(x, x′) < δ =⇒ dY (f(x), f(x′)) < ε,

co można równoważnie zapisać tak (przy przej́sciu w obie strony trzeba ε zastȩpować
przez ε

2 :
∀ε>0 ∃δ>0 diamf(K(x, δ)) ≤ ε.

Wystarczy brać tylko ε-y wymierne (albo postaci 1
n ), wiȩc zbiór punktów cia̧gÃlości

przedstawia siȩ jako przeliczalny przekrój zbiorów punktów x speÃlniaja̧cych warunek

∃δ>0 diamf(K(x, δ)) ≤ ε.

Zatem teraz należy zrobić to, co mówi wskazówka – pokazać, że zbiór takich x
jest otwarty. Niech x speÃlnia ten warunek z jakimś parametrem δ. Wtedy dla
x′ w K(x, δ

2 ) jest tak, że K(x′, δ
2 ) ⊂ K(x, δ), zatem f(K(x′, δ

2 )) ⊂ f(K(x, δ)), a
zatem diam(f(K(x′, δ

2 ))) ≤ diam(f(K(x, δ))) ≤ ε. Czyli x′ speÃlniaja̧ ten warunek
z parametrem δ

2 , no i takie x′ tworza̧ otoczenie punktu x.



ZADANIE 5 a. Wykaż, że w przestrzeni C([0, 1]) zbiór funkcji maja̧cych cia̧gÃla̧
pochodna̧ jest I kategorii.
Wskazówka: Sprawdź, że dla ustalonego M > 0 zbiór funkcji Lipschitzowskich ze
staÃla̧ M jest domkniȩty i brzegowy.

ROZWIA̧ZANIE: Po pierwsze, każda funkcja posiadaja̧ca cia̧gÃla̧ pochodna̧ speÃlnia
to, że jej pochodna, jako funkcja cia̧gÃla na zbiorze zwartym, jest ograniczona (co do
moduÃlu). Na przykÃlad przez jaka̧ś liczbȩ naturalna̧ M . Czyli f jest Lipschitzowska
ze staÃla̧ naturalna̧ M . Zatem zbiór funkcji posiadaja̧cych cia̧gÃla̧ pochodna̧ jest
zawarty w przeliczalnej sumie (po M) zbiorów funkcji Lipschitzowskich ze staÃla̧ M .
Zatem wystarczy pokazać to, co mówi wskazówka. Pokażemy, że dopeÃlnienie tego
zbioru jest otwarte i gȩste. Jeśli funkcja f nie speÃlnia warunku Lipschitza ze staÃla̧
M , to istnieja̧ punkty x, y takie, że |f(x) = f(y)| > M |x− y|. Widać, że jeśli g jest
bardzo blisko (w metryce supremum) funkcji f to w tych samych punktach speÃlnia
ta̧ sama̧ nierówność, zatem też nie jest Lipschitzowska ze staÃla̧ M . Czyli mamy
otwartość. Również widać, że dowolna̧ funkcjȩ cia̧gÃla̧ można zaburzyć w dwóch
dowolnych punktach x, y odlegÃlych od siebie o ε

2M w takli sposób, by w żadnym
punkcie nie zmienić wartości o wiȩcej niż ε, ale żeby |g(x)− g(y)| ≥ ε = 2M |x− y|.
Wtedy taka zmieniona funkcja nie jest Lipschitzowska ze staÃla̧ M , a jest blisko
funkcji f . Czyli mamy gȩstość.

ZADANIE 5 b. Udowodnij, że zbiór odwzorowań zbliżaja̧cych f : [0, 1] → [0, 1] jest
caÃlkowicie ograniczony w metryce supremum.

ROZWIA̧ZANIE: To wynika wprost z Tw. Ascoliego-Arzeli. Takie funkcje f sa̧
jednakowo jednostajnie cia̧gÃle (dobór δ do ε jest taki: δ = ε, czyli nie zależy on
ani od funkcji ani od punktu). Poza tym funkcje te sa̧ wspólnie ograniczone (bo
watrości sa̧ w przedziale [0, 1]). A wiȩc stanowia̧ zbiór caÃlkowicie ograniczony.


