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WykÃlad 1. UkÃlady równań liniowych

UkÃlady równoważne i ich przeksztaÃlcenia elementarne.
Algorytm Gaussa rozwia↪zywania ukÃladów równań liniowych.
Przestrzeń Rn. DziaÃlania na wektorach w Rn.

WykÃlad 2. Podprzestrzenie liniowe

Kombinacje liniowe wektorów.
Definicja podprzestrzeni liniowej w Rn.
Podprzestrzeń opisana jednorodnym ukÃladem równań liniowych.
Podprzestrzeń rozpie↪ta przez ukÃlad wektorów.

WykÃlad 3. Bazy i wspóÃlrze↪dne

Liniowo niezależne ukÃlady wektorów.
Baza przestrzeni liniowej. Wymiar.
WspóÃlrze↪dne wektora w danej bazie.

WykÃlad 4. PrzeksztaÃlcenia liniowe i macierze

PrzeksztaÃlcenia liniowe.
Ja↪dro i obraz przeksztaÃlcenia.
Macierz przeksztaÃlcenia liniowego wzgle↪dem danej pary baz.
Rza↪d macierzy.

WykÃlad 5. SkÃladanie przeksztaÃlceń i mnożenie macierzy

SkÃladanie przeksztaÃlceń liniowych i mnożenie macierzy.
PrzeksztaÃlcenie odwrotne i macierz odwrotna.
Operacje elementarne na wierszach macierzy jako efekt jej mnożenia z lewej strony przez odpowiednie

macierze elementarne.
Jeśli Ek · . . . · E1 ·A = I, to Ek · . . . · E1 = A−1.

WykÃlad 6. Wyznaczniki

Intuicja wyznacznika – pole równolegÃloboku.
Definicja indukcyjna wyznacznika, wedÃlug rozwinie↪cia wzdÃluż pierwszej kolumny.
Wyznaczniki macierzy elementarnych.
Twierdzenie: det(A ·B) = det(A) · det(B).

WykÃlad 7. Wyznaczniki - cd. Wektory wÃlasne

Macierz transponowana. Wzór (AB)T = BT AT .
Twierdzenie: det(AT ) = det(A).
Tw. Laplace’a o rozwijaniu wyznacznika wzgle↪dem dowolnego wiersza lub kolumny.
PrzykÃlady przeksztaÃlceń liniowych pÃlaszczyzny i ich wektory wÃlasne.
Wyznaczanie wartości wÃlasnych macierzy.



WykÃlad 8. Wektory i wartości wÃlasne

Liczby zespolone. Informacja i zasadniczym twierdzeniu algebry.
Endomorfizmy diagonalizowalne.
Informacja o twierdzeniu Jordana.

WykÃlad 9. Dowody kombinatoryczne

ReguÃla dodawania i reguÃla mnożenia.
Zliczanie funkcji i podzbiorów.
WÃlasności wspóÃlczynników dwumianowych Newtona.
Zliczanie dróg.

WykÃlad 10. Zasada wÃla↪czeń i wyÃla↪czeń

Zasada indukcji zupeÃlnej.
Wzór wÃla↪czeń i wyÃla↪czeń i jego uogólnienia.
Zastosowania: zliczanie permutacji o ustalonej liczbie punktów staÃlych.

WykÃlad 11. Funkcje tworza↪ce

Szeregi formalne i dziaÃlania na nich. Pochodna szeregu formalnego.
Zastosowania: cia↪g Fibonacciego, liczby Catalana
Informacja o linowych równaniach rekurencyjnych.

WykÃlad 12. Zliczanie orbit

Grupy permutacji. Orbity.
Twierdzenie Burnside’a o liczbie orbit.
Informacja o twierdzeniu Polyi.

WykÃlad 13. Grafy

Definicja grafu. Grafy peÃlne i dwudzielne.
Lemat o uściskach dÃloni.
Drogi w grafie. SkÃladowe grafu.

WykÃlad 14. Twierdzenie Eulera

Grafy planarne.
Wzór Eulera i jego zastosowania.
Grafy eulerowskie i póÃleulerowskie.

WykÃlad 15. Kolorowanie grafów

Kolorowanie grafów. Liczba chromatyczna grafu.
Grafy Hamiltona.
Twierdzenie Orego.


