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ZADANIE 1. Podaj definicjȩ granicy cia̧gu. Podaj przykÃlad cia̧gu zbieżnego w sen-
sei wÃlaściwym, w sensie niewÃlaściwym (tzn. do∞ lub−∞) i rozbieżnego. SformuÃluj
twierdznie o cia̧gu monotonicznym i ograniczonym. Podaj przykÃlad cia̧gu ograni-
czonego, ale nie zbieżnego oraz cia̧gu nie monotonicznego ale zbieżnego. Przypomnij
twierdzenie o trzech cia̧gach.

ZADANIE 2. SformuÃluj twierdzenia o arytmetyce granic, dbaja̧c o zaÃlożenia! Oblicz
granice cia̧gów
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ZADANIE 3. Co to jest cia̧g podstawowy? Jaki jest zwia̧zek miȩdzy podsta-
wowościa̧ a zbieżnościa̧?

ZADANIE 4. Co to jest szereg sumowalny? Jaki jest zwia̧zek miȩdzy sumowalnościa̧
szeregu, a zbieżnościa̧ cia̧gu jego wyrazów? Podaj przykÃlad cia̧gu zbieżnego do zera,
ale tworza̧cego szereg niesumowalny. Jakie znasz kryteria sumowalności szeregu?

ZADANIE 5. Przypomnij definicje supremum i infimum zbioru, granicȩ dolna̧ i
górna̧ cia̧gu. Jakie zachodza̧ nierówności miȩdzy wyrażeniami:
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ZADANIE 6. Przypomnij defincje Cauchy’ego i Heinego cia̧gÃlości funkcji (rzeczy-
wistej zmiennej rzeczywistej) w punkcie oraz cia̧gÃlości funkcji w swojej dziedzinie.
Zbadaj cia̧gÃlość funkcji y = [x] (czȩść caÃlkowita)
a) w poszczególnych punktach prostej R
b) w dziedzinie, jeśli ograniczymy ja̧ do zbioru [0, 2)



c) w dziedzinie, jeśli ograniczymy ja̧ do zbioru R \ Z.

ZADANIE 7. Co wiadomo o funkcji cia̧gÃlej na odcinku domkniȩtym? Co to jest
jednostajna cia̧gÃlość? Co to znaczy, że funkcja osia̧ga swoje watrości ekstremalne?
Podaj przykÃlad funkcji (cia̧gÃlej na dowolnie wybranej dziedzinie i dowolnej na od-
cinku domkniȩtym), która nie osia̧ga swoich wartości ekstremalnych.
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