
Egzamin z teorii mnogości

20 lutego 2020 r.

Część teoretyczna

1. Uzasadnij następujący wzór, dotyczący potęgowania liczb porządkowych:

ωω1 = ω1.

2. Rozstrzygnij, czy prawdą jest, że:

|[ℵ2]ℵ1 | > |[ℵ1]ℵ1 |.

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

3. Podaj definicję iloczynu przekątniowego rodziny (Cα : α < κ) podzbiorów re-
gularnej, nieprzeliczalnej liczby kardynalnej κ i sformułuj twierdzenie Fodora
o iloczynie przekątniowym rodziny domkniętych i nieograniczonych podzbio-
rów liczby κ.

4. Uzasadnij, że jeśli U1 i U2 są dwoma różnymi ultrafiltrami na zbiorze N, to
istnieje zbiór A ∈ U1 taki, że N \A ∈ U2.

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 N.

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

9. Podaj definicję κ-drzewa (κ jest nieskończoną liczbą kardynalną). Sformułuj
lemat Königa o ℵ0-drzewach i oraz twierdzenie Aronszajna o ℵ1-drzewach.

10. Sformułuj definicję ∆-systemu oraz ∆-lemat.
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Egzamin z teorii mnogości

20 lutego 2020 r.

Część zadaniowa

Zadanie 1.
(a) Wskaż najmniejszą liczbę porządkową β > 0 taką, że ω · β = β.
(b) Udowodnij, że dla każdej niezerowej liczby porządkowej α < ω1 zbiór

{β < ω1 : α · β = β}

jest domknięty i nieograniczony w ω1.

Zadanie 2. Udowodnij, że

(ℵω)ℵ2 = (ℵω)ℵ0 · 2ℵ2 .

Zadanie 3. Udowodnij, że przestrzeń R3 jest sumą pewnej rodziny parami
rozłącznych okręgów (przez okrąg rozumiemy okrąg o dodatnim promieniu le-
żący w pewnej płaszczyźnie zawartej w R3, tzn. zbiór wszystkich punktów tej
płaszczyzny odległych od środka okręgu o pewną stałą liczbę dodatnią).

Zadanie 4. Niech (Aα : α < ℵ3) będzie rodziną złożoną z podzbiorów ℵ3, z
których każdy ma moc ℵ1. Udowodnij, że istnieje zbiór E stacjonarny w ℵ3 oraz
liczba porządkowa β < ℵ3 takie, że (Aα ∩ α) ⊆ β dla wszystkich α ∈ E.

Zadanie 5. Niech κ będzie silnie graniczną liczbą kardynalną. Udowodnij, że
jeśli każde κ-drzewo ma gałąź długości κ, to κ→ (κ)22.

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