Materiaª pomocniczy
do egzaminu ustnego z AMI.2*
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podstawowe wªasno±ci, twierdzenia o pochodnej
zªo»enia i funkcji odwrotnej. Twierdzenia o warto±ci ±redniej. Tw. Darboux
o wªasno±ci Darboux pochodnej. Zwi¡zki pochodnej z monotoniczno±ci¡ i
warunkiem Lipschitza. Reguªa de l'Hôpitala (dowód przynajmniej w wersji
0/0).
Wy»sze pochodne: wzór Taylora i ró»ne postaci reszty, zastosowania
wzoru Taylora. Twierdzenie o lokalnych ekstremach.
Wypukªo±¢: twierdzenie o monotoniczno±ci ilorazów ró»nicowych. Zwi¡zki
pierwszej i drugiej pochodnej z wypukªo±ci¡.
Ci¡gi i szeregi funkcyjne: zbie»no±¢ punktowa i jednostajna dla ci¡gów
i szeregów - denicje i podstawowe wªasno±ci. Kryteria zbie»no±ci jednostajnej, tw. Diniego i Polyi. Twierdzenie o ró»niczkowaniu ci¡gów i szeregów
funkcyjnych.
Ci¡gi i szeregi funkcyjne cd: Twierdzenie Stone'a-Weierstrassa (przynajmniej szkic dowodu) - wersja rzeczywista i zespolona. Przykªady funkcji
ci¡gªych nigdzie nieró»niczkowalnych.
Szeregi pot¦gowe: rozwini¦cia funkcji elementarnych. Promie« zbie»no±ci,
wzór Cauchy'ego-Hadamarda. Twierdzenie Abela i Twierdzenie AbelaStolza o granicach k¡towych. Twierdzenie o ró»niczkowaniu szeregów pot¦gowych wyraz po wyrazie.
Funkcje analityczne: podstawowe wªasno±ci, przykªady funkcji gªadkich,
nieanalitycznych. Analityczno±¢ sumy szeregu pot¦gowego. Kryterium
analityczno±ci. Funkcje analityczne a dziaªania algebraiczne. Skªadanie
funkcji analitycznych, wzór Faà di Bruno.
Tw.
Arzeli-Ascolego: dowód; istotno±¢ zaªo»e«. Przykªady rodzin
równoci¡gªych.
Caªka nieoznaczona: istnienie, podstawowe wªasno±ci; caªkowanie przez
cz¦±ci i przez podstawienie. Caªkowanie funkcji wymiernych, niewymierno±ci stopnia 2 i wyra»e« trygonometrycznych.
Caªka Riemanna: podziaªy, punktowania i sumy caªkowe. Denicja
caªki Riemanna. Podstawowe wªasno±ci funkcji caªkowalnych. Dolna i
górna caªka Darboux; kryteria caªkowalno±ci w sensie Riemanna, zbiory
miary zero. Zasadnicze tw. rachunku ró»niczkowego i caªkowego. Caªkowe
twierdzenia o warto±ci ±redniej. Reszta caªkowa we wzorze Taylora.
Dªugo±¢ krzywej: Wzór dla krzywej, której pochodna jest caªkowalna w
sensie Riemanna. Krzywe prostowalne, przykªady krzywych, któe nie s¡
prostowalne.
Caªki niewªa±ciwe: Denicje, caªki zbie»ne bezwzgl¦dnie, kryteria zbie»no±ci
(war. Cauchy'ego, kryt. porównawcze, kryt. Abela i Dirichleta). Przykªady
zbie»nych i rozbie»nych caªek niewªa±ciwych.
Przej±cia graniczne a caªka: Caªkowanie ci¡gów i szeregów funkcyjnych
wyraz po wyrazie. Ró»niczkowanie pod znakiem caªki - przykªady zastosowania. Caªka Poissona, wzory Wallisa i Stirlinga.
Funkcje Γ i B Eulera: denicje, podstawowe wªasno±ci. Twierdzenie
Bohra, wzory Weierstrassa, Legendre'a i Eulera (na odbicie). Rozwini¦cie
sinusa w iloczyn niesko«czony.
Pierwsza pochodna:
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Twierdzenia o aproksymacji funkcji caªkowalnych w
sensie Riemanna funkcjami gªadkimi i schodkowymi. Lemat RiemannaLebesgue'a. Szeregi trygonometryczne; wzory na wspóªczynniki rozwini¦cia w szereg trygonometryczny. Szereg Fouriera funkcji: denicja, kryteria Diniego i wnioski z nich. Zasada lokalizacji. Kryteria Dirichleta.
Wspóªczynniki Fouriera pochodnych. To»samo±¢ Parsevala.
Zdaj¦ sobie spraw¦ z tego, »e to bardzo obszerna lista; ma ona by¢ dla Pa«stwa
przede wszystkim pomoc¡ przy przygotowaniu si¦ do egzaminu ustnego. Oczekuj¦,
»e osoba odpowiadaj¡ca na ocen¦ dobr¡ b¦dzie umiaªa sformuªowa¢ wspomniane
tu twierdzenia, niektóre z nich udowodni¢ (cho¢by szkicowo), poda¢ przykªady
zastosowania, uzasadni¢ istotno±¢ zaªo»e«. Na ocen¦ 4+ spodziewaªbym si¦ ju»
dowodów wszystkich ªatwiejszych twierdze« i szkiców, czy cho¢by planów dowodów
tych trudniejszych i ±wiadomo±ci zwi¡zków mi¦dzy twierdzeniami. Na pi¡tk¦... Na
pi¡tk¦ nale»y umie¢. Mo»e nie wszystko, mo»e nie szczegóªy rachunków, mo»e co±
nagle ulecie¢ z pami¦ci  wiem, jak to jest  ale ocen¦, jak wiele mo»na nie umie¢
na pi¡tk¦ prosz¦ zostawi¢ ju» mojemu subiektywnemu odczuciu.
Szeregi Fouriera:

Polecam jeszcze Pa«stwa uwadze List¦ warunków dostatecznych na otrzymanie
oceny niedostatecznej, autorstwa dra Krycha:

https://www.mimuw.edu.pl/~goldie/zajecia/am1.2_2010/warkon-2010-czerwiec.pdf
eby nie ko«czy¢ zbyt ponur¡ nut¡: chciaªbym Pa«twu wstawi¢ jak najwi¦cej
pi¡tek - i b¦d¦ si¦ staraª to zrobi¢. Prosz¦ tylko o aktywn¡ pomoc w tej sprawie.

