Həndəsə və topologiyanın əlavə fəsilləri fənnindən
imtahan sualları
1. Пройектив фязанын аксиоматик гурулмасы. Пройектив фязада дцз хятляр
вя мцстявиляр.
2. Цчюлчцлц пройектив фязада нюгтялярин, дцз хятлярин вя мцстявилярин
гаршылыглы вязиййятиня даир хассяляр.
3. Пройектив мцстяви цзяриндя пройектив репер, онун тяпяляри, ващид
нюгтяси, ялагяляндирилмиш вектор системи анлайышы.
4. Пройектив мцстявинин нюгтясинин пройектив координатлары.
5. Пройектив координатлары иля верилян цч нюгтянин бир дцз хятт цзяриндя
йерляшмяси шярти.
6. Пройектив дцз хятт цзяриндя пройектив репер, онун тяпяляри, ващид
нюгтяси, ялагяляндирилмиш вектор системи анлайышы.
7. Пройектив дцз хяттин нюгтясинин пройектив координатлары.
8. Пройектив мцстяви цзяриндя бир пройектив репердян диэяриня кечид
матриси онун сцтунларынын ялагяляндирилмяси.
9. Пройектив мцстявинин нюгтясинин ики мцхтялиф репердяки координатлары
арасында ялагя дцстурлары.
10.
Пройектив дцз хятт цзяриндя бир пройектив репердян диэяриня
кечид матриси, координатларын чевирмя дцстурлары.
11.
Ики нюгтядян кечян пройектив дцз хяттин тянликляри.
12.
Пройектив мцстяви цзяриндя координат дцз хятляринин тянликляри.
13.
Пройектив дцз хяттин бир дяряъяли биръинс тянликля верилмяси. Ики
дцз хяттин цст-цстя дцшмясини вя бир нюгтядя кясишмясини ифадя
едян шяртляр.
14.
Дцз хяттин пройектив реперя нязярян координатлары. Координат
дцз хятляринин координатлары.
15.
Пройектив müstəvidə ikilik prinsipi, ikili təkliflərə dair
nümunələr.
16.
Пройектив fəzada ikilik prinsipi, ikili təkliflərə dair nümunələr.
17.
Цчтяпяли анлайышы. Дезарг теореми.
18.
Дцз хяттин дюрд нюгтясинин мцряккяб нисбяти.
19.
Дцз хятт цзяриндя координатлары иля верилян дюрд нюгтянин
мцряккяб нисбяти.
20.
Дцз хяттин дюрд нюгтясинин мцряккяб нисбяти, онун хассяляри.
21.
Proyektiv müstəvidə ikitərtibli xətt, onun ranqı.
22.
Proyektiv müstəvidə ikitərtibli xətlərin təsnifatı.
23.
Çoxluqda topologiyanın daxil edilməsi. Açıq və qapalı
çoxluqlar.
24.
Topoloji fəzada çoxluğun qapalı olmasına dair teorem.
25.
Topoloji fəzada çoxluğun qapanmasına dair teorem.

26.
Topologiyanın bazası, ona dair teorem.
27.
Topoloji fəzanın örtüyü. Açıq örtük. Kompakt topoloji fəza.
Kompakt çoxluq anlayışı.
28.
Kompakt topoloji fəzada qapalı çoxluğa dair teorem.
29.
Kompakt topoloji fəzanın normallığına dair teorem.
30.
Hausdorf topoloji fəzasının kompakt alt çoxluğuna dair
teorem.
31.
Kompakt topoloji kəsilməz obrazına dair teorem.
32.
Topoloji fəzada təyin olunmuş lokal xəritə, lokal koordinatlar,
iki lokal xəritənin kəsişməsi. Keçid inikasları və keçid düsturları.
33.
Topoloji fəzada hamar atlas, maksimal atlas. Diferensiallanan
çoxobrazlı anlayışı. R n fəzası hamar çoxobrazlı kimi.
34.
Diferensiallanan çoxobrazlı anlayışı. S 1 vahid çevrəsi hamar
çoxobrazlı kimi.
35.
Hamar çoxobrazlıların diferensiallanan inikası.
36.
Hamar çoxobrazlı üzərində toxunan vektor, toxunan fəza,
onun R n fəzası ilə izomorfluğu.
37.
Hamar funksiyanın toxunan vektor istiqamətində törəməsi.
Leybnis düsturu.
38.
Hamar inikasın diferensialı.
39.
Hamar çoxobrazlı üzərində kotoxunan fəza, ixtiyari tipli
tenzorlar fəzası, bu fəzanın bazisi.
40.
Hamar çoxobrazlı üzərində tenzor meydanları, misallar.
Koordinat vektor və kovektor meydanları. Vektor meydanının hamar
funksiyaya təsiri.
41.
İki vektor meydanının kommutatoru.
42.
Hamar çoxobrazlı üzərində xarici diferensial formalar, onlara
dair sadə misallar. İki xarici diferensial formanın xarici hasili.
43.
Xarici diferensial formaların xarici diferensiallanması.
44.
Hamar çoxobrazlı üzərində afin rabitə. Rabitə əmsalları,
onların çrvrilmə qanunu.
45.
Afin rabitəyə nəzərən vektor meydanının kovariant törəməsi
və mütləq diferensialı.
46.
Afin rabitəyə nəzərən kovektor meydanının kovariant törəməsi
və mütləq diferensialı.
47.
Afin rabitəyə nəzərən afinor meydanının kovariant törəməsi
və mütləq diferensialı.
48.
Riman çoxobrazlısı anlayışı. Hamar səth Riman çoxobrazlısı
kimi.

49.
Riman çoxobrazlısı üzərində hamar əyrinin qövsünün
uzunluğunun hesablanması.
50.
Riman rabitəsi, ona dair teorem.
51.
Simmetrik afin rabitə, ona dair teorem.
52.
Afin rabitənin buruqluq və əyrilik tenzor meydanları.

