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Zadanie 1. Pokaż, że rzut mierzalnego zbioru A ⊆ R2 na jedną ze współrzędnych nie musi
być mierzalny. Pokaż, że jeśli rzut zbioru dodatniej miary jest mierzalny, to ma dodatnią
miarę.

Uwaga na marginesie: rzut zbioru borelowskiego nie musi być borelowski, ale zawsze jest
mierzalny.

Zadanie 2. Pokaż, że istnieje zbiór miary zero A ⊆ R taki, że A + A = [0, 2]. Wskazówka:
A musi być nieprzeliczalny.

Zadanie 3. Niech fn : R → R będzie ciągiem funkcji ciągłych. Wykaż, że zbiory {x :
limn fn(x) = +∞} oraz {x : limn fn(x) ∈ Q} są borelowskie. Czy zbiór {x : fn(x) jest zbieżny}
jest borelowski?

Zadanie 4. Udowodnij, że σ-ciało podzbiorów R mierzalnych w sensie Lebesgue’a ma moc
2c.

Uwaga: można pokazać, że σ-ciało borelowskie ma moc jedynie c, a więc istnieją zbiory
mierzalne w sensie Lebesgue’a nie będące zbiorami borelowskimi. Konkretny przykład ta-
kiego zbioru znajduje się w jednym z zadań domowych.
Niech T : (X,F , µ) → (X,F , µ) będzie funkcją taką, że dla każdego A ∈ F mamy

T−1(A) ∈ F . Powiemy, że T zachowuje miarę (równoważnie: miara µ jest niezmiennicza
ze względu na T ), jeśli dla dowolnego A ∈ F mamy µ(A) = µ(T−1(A)).
Zadanie 5. Niech T : S1 → S1 będzie obrotem o kąt α. Dla α współmiernych z π podaj
przykłady miar niezmienniczych ze względu na T różnych od miary Lebesgue’a. Pokaż, że jeśli
α jest niewspółmierny z π, to miara Lebesgue’a jest jedyną borelowską miarą niezmienniczą
ze względu T taką, że µ(S1) = 2π. Wskazówka: pokaż, że każda taka miara µ musi być
niezmiennicza na wszystkie obroty, a następnie pokaż, że każda taka miara musi pokrywać
się z miarą Lebesgue’a na przedziałach.

Zadanie 6. Pokaż, że jeśli A ⊆ R ma dodatnią miarę, to zawiera podzbiór niemierzalny.
Wskazówki: dla r ∈ Q niech Vr będzie zbiorem Vitaliego przesuniętym o r i niech Ar := A∩Vr.
Pokaż, że Ar − Ar nie może zawierać odcinka wokół zera i wywnioskuj, że jeśli Ar jest
mierzalny, to musi być miary zero.
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