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Twierdzenie. Niech (X, d) bȩdzie dowolna̧ przestrzenia̧ metryczna̧. Wtedy istnieje
przestrzeń metryczna zupeÃlna (Y, e) i izometria φ : X

w→ Y , taka że φ(X) = Y .
Przestrzeń (Y, e) nazywamy uzupeÃlnieniem przestrzeni (X, d). UzupeÃlnienie jest
jedyne z dokÃladnościa̧ do izometrii, tzn., jeśli (Y, e) i (Z, f) sa̧ uzupeÃlnieniami
prezestrzeni (X, d), to istnieje odwracalna izometria Φ : Y → Z.

Dowód. Niech Y oznacza zbiór wszystkich cia̧gów podstawowych (xn) o elemen-
tach w X. W Y wprowadzamy relacjȩ (xn) ≈ (yn) jeśli limn d(xn, yn) = 0.
ÃLatwo sprawdza siȩ, że jest to relacja równoważności (nawet w zbiorze wszystkich
cia̧gów – nie tylko podstawowych). Niech Y = Y/≈ (czyli zbiór klas równoważności
wzglȩdem tej relacji). Elementy Y sa̧ postaci [(xn)]. W Y wprowadzamy metrykȩ
e wzorem

e([(xn)], [(yn)]) = lim
n

d(xn, yn).

Najpierw trzeba zauważyć, że powyższa granica zawsze istnieje. To wynika z faktu,
że cia̧gi (xn) i (yn) sa̧ podstawowe, z czego Ãlatwo wyprowadza siȩ, że cia̧g liczbowy
d(xn, yn) też jest podstawowy, a zatem zbieżny. Sprawdzenie, że powyższa definicja
metryki e nie zależy od wyboru cia̧gów reprezentuja̧cych dane klasy oraz że otrzy-
mamy metrykȩ jest elementarne.

Teraz udowodnimy zupeÃlność przestrzeni (Y, e). Rozważmy cia̧g klas ([(xk
n)])k≥1

podstawowy w e. Chcemy pokazać, że jest on zbieżny w Y , a wiȩc wskazać jego
granicȩ. Ustalmy cia̧g εi malea̧cy do zera. Z podstawowości, dla każdego i istnieje
ki (bierzemy najmniejsze możliwe) takie, że

∀k,k′≥ki e([(xk
n)], [(xk′

n )]) < εi,

czyli (z tymi samymi kwantyfikatorami)

lim
n

d(xk
n, xk′

n ) < εi.

Zauważmy, że ponieważ za ki bierzemy najmniejszy możliwy próg, powyżej którego
speÃlniony jest odpowiedni warunek, to cia̧g ki jest niemaleja̧cy. Bȩdzie to miaÃlo
znaczenie w dalszej czȩści dowodu. Ponadto dla każdego k, z podstawowości cia̧gu
(xk

n) istnieje ni,k takie, że

∀n,m≥ni,k
d(xk

n, xk
m) < εi.

Tworzymy teraz nowy cia̧g (xi) wzorem

xi = xki
ni,ki

.

To wÃlaśnie klasa [(xi)] tego cia̧gu okaże siȩ granica̧ cia̧gu klas ([(xk
n)])k≥1. Naj-

pierw trzeba sprawdzić, że (xi) jest cia̧giem podstawowym (bo tylko wtedy mamy
gwarancjȩ, że jego klasa należy do Y ). Ustalmy wiȩc dowolny ε > 0 i weźmy i0 tak
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duże, aby 3εi0 < ε. Dla dowolnych i, j ≥ i0 chcemy oszacować (przez ε) odlegÃlość
d(xi, xj). Mamy, dla dowolnego n,

d(xi, xj) ≤ d(xi, x
ki
n ) + d(xki

n , xkj
n ) + d(xkj

n , xj).

Podstawiamy wzory na xi i xj oraz, ponieważ powyższa nierówność jest prawdziwa
dla wszystkich n, możemy przej́sć do granicy po n. Otrzymamy

d(xi, xj) ≤ lim
n

d(xki
ni,ki

, xki
n ) + lim

n
d(xki

n , xkj
n ) + lim

n
d(xkj

n , xkj
nj,kj

).

Z definicji liczby ni,ki (gdzie korzystaÃlo siȩ z podstawowości cia̧gu xki
n ) pierwsza

granica jest nie wiȩksza niż εi, podobnie ostatnia jest nie wiȩksza niż εj , Ãla̧cznie
nie przekracza to 2εi0 . Środkowa granica to odlegÃlość e([(xki

n )], [(xkj
n )]). Ponieważ

ki, kj ≥ ki0 (tu wÃlaśnie korzystamy z monotoniczności cia̧gu ki), to zgodnie z
definicja̧ liczby ki0 , ta odlegÃlość również nie przekracza εi0 . ÃLa̧cznie d(xi, xj) ≤
3εi0 < ε, co kończy dowód podstawowości cia̧gu (xi).

Teraz trzeba pokazać, że cia̧g klas [(xk
n)] zbiega (po k i w metryce e) do klasy

[(xi)]. Ponieważ cia̧g ten jest z zaÃlożenia podstawowy wystarczy pokazać zbieżność
jego podcia̧gu. Wybieramy do tego podcia̧g o indeksach ki. Aby nie byÃlo kolizji in-
deksów, cia̧g graniczny oznaczmy przez (xn). Zgodnie z definicja̧ metryki e musimy
zatem pokazać, że cia̧g liczbowy ri zdefiniowany jako

ri = e([(xki
n )], [(xn)]) = lim

n
d(xki

n , xn)

zbiega do zera (po i). Ustalmy znowu ε > 0. Trzeba pokazać, że dla dostatecznie
dużego i, limn d(xki

n , xn) < ε. Podobnie jak poprzednio weżmy i0 tak duże aby
4εi0 < ε i rozważmy dowolne i ≥ i0. Mamy

d(xki
n , xn) ≤ d(xki

n , xi) + d(xi, xn) = d(xki
n , xki

ni,ki
) + d(xi, xn).

Można zaÃlożyć, że n jest duże (wiȩksze niż ni,ki i niż i), a wtedy pierwszy czÃlon
jest nie wiȩkszy niż εi, a drugi (z poprzednich wyliczeń), niż 3εi0 . ÃLa̧cznie nie
przekracza to 4εi0 a wiȩc i ε, zatem badana granica po n również nie przekracza ε,
tak jak chcielísmy. To kończy dowód zupeÃlności przestrzeni (Y, e).

Nastȩpny etap dowodu to wskazanie izometrii φ : X → Y . Jest ona bardzo
prosta: φ(x) = [(x)] (tutaj (x) oznacza cia̧g staÃly o wszystkich wyrazach równych
x). Oczywíscie każdy cia̧g staÃly jest podstawowy, wiȩc obraz każdego x faktycznie
należy do Y . Sprawdzamy warunek na izometriȩ:

e(φ(x), φ(y)) = e([(x)], [(y)]) = lim
n

d(x, y) = d(x, y).

Ostatni krok to gȩstość obrazu X w Y . Weźmy dowolny element Y postaci
[(xn)]. Twierdzimy, że jest on granica̧ cia̧gu elemenów z φ(X). Faktycznie, cia̧giem
tym jest φ(xn). Bowiem ustalmy n0 i zbadajmy odlegÃlość

e(φ(xn0), [(xn)]) = lim
n

(xn0 , xn).

Z podstawowości cia̧gu (xn), granica ta jest maÃla (mniejsza od ε) gdy n0 jest
dostatecznie duże. To dowodzi, że cia̧g φ(xn0) zbiega do elementu [(xn)] w e gdy
n0 →∞ (po drodze zmienilísmy indeksowanie cia̧gu φ(xn) na φ(xn0), ale to nie ma
znaczenia).
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Udowodnilísmy istnienie uzupeÃlnienia (Y, e) przestrzeni (X, d). Teraz zajmiemy
siȩ jedynościa̧ takiego uzupeÃlnienia (z dokÃladnościa̧ do izometrii). Niech (Y, e) i
(Z, f) bȩda̧ uzupeÃlnieniami (X, d). Mamy wskazać odwracalna̧ izometriȩ pomiȩdzy
Y a Z. Wiemy, że istnieja̧ izometrie φ : X → Y i ψ : X → Z, obie o gȩstych
obrazach. Weźmy dowolny element y ∈ Y . Jest on granica̧ cia̧gu φ(xn). Cia̧g ten,
jako zbieżny, jest podstawowy (w (Y, e)). Ponieważ φ jest izometria̧, cia̧g xn też
jest podstawowy w (X, d). Ponieważ ψ jest izometria̧, cia̧g ψ(xn) jest podstawowy
w (Z, f). Z zupeÃlności (Z, f), istnieje granica z = lim ψ(xn). Zdefiniujmy

Φ(y) = z.

Najpierw trzeba sprawdzić, że definicja ta nie zależy od wyboru cia̧gu (xn) takiego,
że φ(xn) → y. Niech x′n bȩdzie drugim cia̧giem o wÃlasności φ(x′n) → y. Wtedy cia̧g
“mieszany” an o wyrazach a2n = φ(xn), a2n+1 = φ(x′n) też jest zbieżny do y. A wiȩc
jest on podstawowy. Jak poprzednio, (przechodza̧c przez dwie izometrie) widzimy,
że podstawowy (a wiȩc zbieżny) jest cia̧g bn o wrazach b2n = ψ(xn), b2n+1 = ψ(x′n).
Poniważ wiemy już, że podcia̧g parzysty zbiega do elemntu oznaczonego jako z,
wiȩc caÃly ten cia̧g zbiega do z, w szczególności podcia̧g nieparzysty zbiega również
do z. Ale granica cia̧gu nieparzystego to wÃlaśnie ten element przestrzeni Z, który
przyporza̧dkowalibyśmy jako Φ(y) gdyby do definicji użyć cia̧gu x′n w miejsce cia̧gu
xn. Skoro w obu przypadkach wychodzi ten sam element z, to definicja Φ nie zależy
od wyboru cia̧gu xn.

Teraz pokażemy, że Φ jest izometria̧. Weźmy y, y′ ∈ Y i cia̧gi (xn) oraz (x′n)
takie, że φ(xn) → y i φ(x′n) → y′. Z cia̧gÃlości metryki mamy

e(y, y′) = lim
n

e(φ(xn), φ(x′n)) = lim
n

d(xn, x′n) = lim
n

f(ψ(xn), ψ(x′n)) = f(z, z′),

gdzie skorzystalísmy z tego, że φ i ψ sa̧ izometriami, a potem przez z i z′ oz-
naczylísmy odpowiednio granice cia̧gów ψ(xn) i ψ(x′n). Ale zgodnie z definicja̧
odwzorowania Φ mamy z = Φ(y) oraz z′ = Φ(y′). Ostatecznie dostalísmy e(y, y′) =
f(Φ(y), Φ(y′)), czyli że Φ jest izometra̧.

Absolutnie ostatnia rzecz do sprawdzenia, to odwracalność Φ. Jako izometria jest
to odwzorowanie różnowartościowe, pozostaje wiȩc tylko sprawdzenie, że jest ono
,,na”. Weźmy dowolny element z ∈ Z. Wiemy, że ψ(X) jest gȩste w Z, wiȩc istnieje
cia̧g ψ(xn) → z. Podobnie jak poprzednio (tylko zmieniaja̧c role Y i Z oraz φ i
ψ), przechodza̧c przez podstawowość, dwie izometrie i zupeÃlność przestrzeni (Y, e)
wnioskujemy, że cia̧g φ(xn) zbiega w (Y, e) do jakiegoś elementu y. Twierdzimy,
że Φ(y) = z (tego nam potrzeba do surjektywności Φ). Aby znaleźć obraz Φ(y)
wystarczy wzia̧ć jakikolwiek cia̧g elementów obrazu φ(X) zbieżny do y (bo wiemy,
że defincja Φ(y) nie zależy od wyboru tego cia̧gu). Ale my już mamy jeden taki
cia̧g, mianowicie φ(xn), możemy wiȩc wyznaczyć Φ(y) przy pomocy tego wÃlaśnie
cia̧gu. Zgodnie z przepisem Φ(y) odnajdziemy jako granicȩ cia̧gu ψ(xn). Ale wiemy
już, że ψ(xn) zbiega wÃlaśnie do z. Zatem Φ(y) = z, tak jak chcielísmy. ¤
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