
PYTANIA NA EGZAMIN USTNY

♣5 Twierdzenie o jednoznaczności wyznacznika

♣6 Przestrzenie ilorazowe i w lasność uniwersalna ilorazu

♣7 Wartości w lasne, przestrzenie w lasne i przestrzenie pierwiastkowe

♣8 Sprowadzanie macierzy endomorfizmu do postaci górnotrójka
↪
tnej

♣9 Wielomian charakterystyczny i tw. Cayleya–Hamiltona

♣10 Rozk lad przestrzeni na sume
↪

prosta
↪

podprzestrzeni pierwiastkowych

♣W Przestrzenie cykliczne i nilpotentne (ze wzgle
↪
du na dany endomorfizm)

♣D Twierdzenie Jordana - kroki dowodu

♣K Jednoznaczności w rozk ladzie Jordana, wymiary klatek, cze
↪́
sć nilpotentna i pó lprosta endomorfizmu

♣A Przestrzenie rzutowe i przekszta lcenia rzutowe

♦5 Przestrzenie i przekszta lcenia afiniczne, bazy punktowe i wspó lrze
↪
dne barycentryczne

♦6 Grupa automorfizmów afinicznych i niezmienniki przekszta lceń afinicznych

♦7 Zbiory wypuk le, wierzcho lki, ściany, kresy funkcji afinicznych na wielościanie wypuk lym

♦8 Formy 2-liniowe, warunek niezdegenerowania

♦9 Formy (anty)symetryczne, rozk lad na sume
↪

formy ca lkowicie zdegenerowanej i niezdegenerowanej

♦10 Sprowadzenie niezdegenerowanej formy antysymetrycznej do postaci Darboux

♦W Diagonalizacja form symetrycznych

♦D Twierdzenie o bezw ladności dla rzeczywistych form kwadratowych

♦K Metoda Jacobiego diagonalizacji formy, metoda Lagrange’a

♦A Kryterium Sylwestera

♠5 Ortogonalizacja Grama-Schidta i rozk lad Iwasawy KAN

♠6 Iloczyn skalarny, nierówność Schwarza, miara ka
↪
ta

♠7 Wyznacznik Grama i obje
↪
tość równoleg loboku

♠8 Operatory sprze
↪
żone, samospre

↪
żone, unitarne. Postać ich macierzy.

♠9 Diagonalizowalność operatorów samosprze
↪
żonych (twierdzenie spektralne)

♠10 Diagonalizowalność operatorów unitarnych i blokowa diagonalizowalność operatorów ortogonalnych nad R

♠W Rozk lad polarny (biegunowy) operatora

♠D Postać kanoniczna izometrii afinicznej Rn ze szczególnym uwzgle
↪
dnieniem R2 i R3

♠K Kwadryki: równoważność afiniczna i rzutowa, postacie kanoniczne

♠A Postać kanoniczna kwadryki w przestrzeni euklidesowej, osie g lówne

♥5 Urzeczywistnienie i kompleksyfikacja, struktura zespolona w przestrzeni rzeczywistej

♥6 Formy pó ltoraliniowe i iloczyn hermitowski, w lasności cze
↪́
sci rzeczywistej i urojonej

♥7 Relacja pomie
↪
dzy grupami U(n), Spn(R), O(2n), GLn(C), GL2n(R).

♥8 Kwaterniony i odwzorowanie SU(2) → SO(3)

♥9 Grupy O(1, 1) i O(1, 3). Odwzorowanie SL2(C) → O(1, 3)

♥10 Dzia lanie SL2(C) na czasoprzestrzeni. Przestrzeń  Lobaczewskiego

♥W Iloczyn tensorowy przestrzeni wektorowych: konstrukcja i w lasność uniwersalna

♥D Klasyczne tensory, regu ly zamiany bazy

♥K Algebra tensorowa, kontrakcje. Uniwersalna w lasność T (V )

♥A Pote
↪
gi symetryczne i zewne

↪
trzne, uniwersalne w lasności


