
Logika i teoria zbiorów

• de�nicja poj¦cia zdanie logiczne (proste oraz zªo»one)

• de�nicja poj¦cia funkcja zdaniowa

• de�nicje spójników logicznych: negacja, koniunkcja, alternatywa, implika-
cja, równowa»no±¢

• opis dziaªania kwanty�katorów: ogólnego i egzystencjlnego

• de�nicja poj¦cia tautologia

• prawa: wyª¡czonego ±rodka, przemienno±ci koniunkcji/alternatywy, ª¡cz-
no±ci koniunkcji/alternatywy, rozª¡czno±ci koniunkcji wzgl¦dem alterna-
tywy, rozª¡czno±ci alternatywy wzgl¦dem koniunkcji, de Morgana, trans-
pozycji implikacji

• de�nicja poj¦cia reguªa wnioskowania (oraz: niezawodna reguªa wniosko-
wania)

• de�nicja poj¦cia dowód

• schemat dowodu nie wprost

• zasada indukcji matematycznej

• de�nicja relacji zawierania si¦ zbiorów (za pomoc¡ relacji ∈)

• de�nicja relacji równo±ci si¦ zbiorów (za pomoc¡ relacji ∈)

• de�nicja operacji: przeci¦cie, suma, ró»nica, iloczyn kartezja«ski, dopeª-
nienie zbiorów (za pomoc¡ relacji ∈)

• de�nicja poj¦cia relacja n-elementowa

• de�nicje poj¦¢ relacja równowa»no±ci, klasa równowa»no±ci

• de�nicje poj¦¢ zbiór sko«czony, zbiór przeliczalny, zbiór nieprzeliczalny

• de�nicje poj¦¢ relacja porz¡dku liniowego, ograniczenie górne/dolne zbioru,
kres górny/dolny zbioru

• de�nicje poj¦¢ funkcja, injekcja, surjekcja, bijekcja, funkcja odwrotna, zªo-
»enie funkcji

• dowód twierdzenia: Je»eli funkcja jest bijekcj¡, to posiada funkj¦ od-
wrotn¡, która równie» jest bijekcj¡.

• de�nicje poj¦¢ funkcja rosn¡ca/malej¡ca/nierosn¡ca/niemalej¡ca, funkcja
ograniczona

• aksjomaty liczb rzeczywistych
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Ci¡gi i topologia

• de�nicja poj¦cia ci¡g

• de�nicje poj¦¢ ci¡g zbie»ny, granica ci¡gu (w R)

• de�nicja poj¦cia ci¡g rozbie»ny do ±∞

• wªasno±ci arytmetycznych granic ci¡gów (granica sumy/ró»nicy/iloczynu/ilorazu),
z dowodami

• twierdzenie o trzech ci¡gach, z dowodem

• de�nicja poj¡cia podci¡g

• twierdzenie Bolzano-Weierstrassa, z dowodem

• dowód twierdzenia o zbie»no±ci ci¡gu ograniczonego i monotnicznego (w
zbiorze liczb rzeczywistych)

• de�nicja poj¦cia ci¡g Cauchy'ego

• dowód zbie»no±ci ci¡gów Cauchy'ego (w zbiorze liczb rzeczywistych)

• dwie de�nicje staªej Eulera e, dowód równowa»no±ci tych de�nicji

• twierdzenie Stolza, z dowodem

• de�nicje poj¦¢ przestrze« metryczna, metryka

• de�nicje poj¦¢ ci¡g zbie»ny, granica ci¡gu (w dowolnej przestzreni me-
trycznej)

• de�nicje poj¦¢ kula, otoczenie punktu, zbiór otwarty, zbiór domkni¦ty,
wn¦trze zbioru, domkni¦cie zbioru, brzeg zbioru, zbiór g¦sty, zbiór zwarty,
zbiór spójny (w dowolnej przestrzeni metrycznej)

• dowody twierdze« o sumie/przeci¦ciu zbiórów otwartych/domkni¦tych

• dowód twierdzenia o dopeªnieniu zbioru otwartego

Analiza funkcji liczb rzeczywistych

• dwie de�nicje granicy funkcji w punkcie lub w ±∞, tak»e granic jedno-
stronnych oraz granicy niewªa±ciwej

• de�nicja ci¡gªo±ci funkcji w punkcie, ci¡gªo±ci funkcji na zbiorze, jedno-
stajnej ci¡gªo±ci funkcji na zbiorze

• twierdzenie Weierstrassa (o osi¡ganiu kresów), z dowodem

• twierdzenie Darboux, z dowodem

• twierdzenie o ci¡gªo±ci funkcji odwrotnej, z dowodem
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• de�nicja pochodnej funkcji w punkcie

• wªasno±ci pochodnej: pochodna sumy/iloczynu (wzór Leibniza)/ilorazu/zªo»enia
funkcji, pochodna funkcji odwrotnej, z dowodami

• twierdzenia Rolle'a, Lagrange'a i Cauchy'ego (o punkcie po±rednim) z do-
wodem

• de�nicja ekstremum (minimum/maksimum) funkcji

• zwi¡zek monotoniczno±ci i ekstremów funkcji z pochodn¡, z dowodem

• reguªa de l'Hospitala z dowodem

• wzór Leibniza dla n-tej pochodnej, z dowodem

• wzór Taylora, z dowodem

• de�nicja wkl¦sªo±ci/wypukªo±ci funkcji

• zwi¡zek wkl¦sªo±ci/wypukªo±ci funkcji z drug¡ pochodn¡, z dowodem

Szeregi

• de�nicje: szeregu, szeregu zbie»nego, sumy szeregu, szeregu bezwzgl¦dnie
zbie»nego

• dowód zbie»no±ci szeregu bezwzgl¦dnie zbie»nego

• kryteria zbie»no±ci: porównawcze, zag¦szczeniowe, Leibniza, Abela, d'Alemberta,
Cauchy'ego, z dowodami

• dowód przemienno±ci szeregu bezwzgl¦dnie zbie»nego

• wzór na mno»enie szeregów z dowodem

• de�nicja zbie»no±ci punktowej i zbie»no±ci jednostajnej szeregu funkcyj-
nego

• de�nicje: szeregu pot¦gowego i jego promienia zbie»no±ci

• wzór na promie« zbie»no±ci szeregu pot¦gowego z dowodem

• wzór na ró»niczkowanie szeregów

• de�nicja szeregu Taylora

• warunek na zbie»no±¢ szeregu Taylora do oryginalnej funkcji z dowodem

Caªki

• de�nicja funkcji pierwotnej i caªki nieoznaczonej

• wzór na caªkowanie przez cz¦±ci z dowodem

• wzór na caªkowanie przez podstawienie z dowodem
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