
Egzamin z teorii mnogości

29 stycznia 2020 r.

Część teoretyczna

1. Uzasadnij następujący wzór, dotyczący potęgowania liczb porządkowych:

ωω1 = ω1.

2. Rozstrzygnij, czy prawdą jest, że:

|[ℵ1]ℵ0 | > |[ℵ0]ℵ0 |.

([κ]λ oznacza rodzinę wszystkich podzbiorów mocy λ liczby kardynalnej κ.)

3. Podaj definicję stacjonarnego podzbioru regularnej, nieprzeliczalnej liczby
kardynalnej κ i sformułuj lemat Fodora.

4. Rozstrzygnij, czy istnieją dwa różne ultrafiltry na zbiorze N, których część
wspólna jest ultrafiltrem na N.

5. Sformułuj zasadę zwartości.

6. Wskaż najmniejszą liczbę kardynalną κ taką, że κ→ (ℵ1)22. Uzasadnij, dla-
czego żadna liczba kardynalna mniejsza od wskazanej nie ma tej własności.

7. Wskaż największą liczbę kardynalną λ taką, że istnieje rodzina niezależna
mocy λ podzbiorów zbioru R.

8. Podaj przykład zbioru przeliczalnego i prawie rozłącznej rodziny mocy c jego
podzbiorów.

9. Sformułuj lemat Königa o ℵ0-drzewach i oraz definicję ℵ1-drzewa Aronszaj-
na.

10. Sformułuj ∆-lemat.
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Część zadaniowa

Zadanie 1. Udowodnij, że dla każdej niezerowej liczby porządkowej α < ω1
zbiór

{β < ω1 : α+ β = β + α}

jest ograniczony w ω1.

Zadanie 2. Udowodnij, że

(ℵω+ω)ℵ1 = (ℵω+ω)ℵ0 · 2ℵ1 .

Zadanie 3. Udowodnij, że istnieje zbiór B ⊆ R liniowo niezależny nad Q i
jednocześnie taki, że zbiory B oraz R\B nie zawierają żadnego nieprzeliczalnego
zbioru domkniętego w R.
Uwaga: można korzystać z faktu, że każdy nieprzeliczalny zbiór domknięty

w R ma moc c.

Zadanie 4. Udowodnij, że jeśli ≡ jest relacją równoważności na ω2, która dla
każdej liczby α < ω2 o współkońcowości ω1 spełnia warunek:

∃γ < α ∀β1, β2 (γ < β1, β2 < α ⇒ β1 ≡ β2),

to relacja ≡ ma co najwyżej ℵ1 klas abstrakcji i dokładnie jedna spośród nich
jest nieograniczona w ω2.

Zadanie 5. Udowodnij, że jeśli liczba kardynalna κ jest mierzalna (tzn. istnie-
je κ-zupełny ultrafiltr niegłówny podzbiorów κ), to każde κ-drzewo ma gałąź
współkońcową.

Proszę o napisanie rozwiązania każdego zadania na oddzielnej,
czytelnie podpisanej kartce.
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