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 הוכח שזה לא יתכן במרחב נורמי.  .ב

 

 

הסדרה ש. נניח 17 nx  מתכנסת במרחב מטרי),( dX ל- a  ז"א  כל(- סביבה שלa  מכילה כמעט

 כל האיברים של הסדרה(. הוכח:

}:{א.  Nnxn    .קבוצה חסומה במרחב 

 יש רק גבול יחיד.  .ב

 כל תת סדרה גם מתכנסת )לאותו גבול(.  .ג

),(כך ש     Nnקיים   0לכל  .ד ji xxd    לכלnji ,  . 

 . לכן ע"פ התרגיל סדרה מתכנסת ת קושי: סדרה )שלא בהכרח מתכנסת( עם תכונת  )ד( נקראת סדרהערה

),(היא תמיד סדרת קושי. אם ההפך גם נכון, ז"א אם כל סדרת קושי ב    dX  ה מתכנסת אזי הוא סדר 

),( dX  הדוגמאות הסטנדרטיות הן: ב שלםנקרא מרח   . 
nR   2l    maxl  )],,[( maxdbaC   

 דוגמאות נגדיות: 

)],,[( 1dbaC  

Q  ,}:
1

{ Nn
n

   )או "כל מה שלא סגור" במרחב מטרי מסוים( 

 

 .  תן דוגמאות של סדרה מתכנסת עם איברים שונים במרחבים הבאים: 18

),(א.   max

2 dR    . 

)],,[(ב.    maxdbaC . 



5 

 

 

)],,[(ג.     maxdbaC . 

 .  2lד.    

 . lה.    

),(ו.      5dZ . 

})1,0{,(ז.     dN  . 

)),(( Hammingמדוע לא קיימת סדרה כזאת במרחב  HdNF   או  ב     ? 

 

  .  במרחב  סמימטרי19
2

1( , )  .מצא  סדרה עם אינסוף גבולות 

 

),(. יהי 20 dX תנאים הבאים שקולים:המרחב סמימטרי. הוכח ש 

),(א.  dX  .הוא מרחב מטרי 

 ב. יש יחידות של גבול. 

מתקיים    Xaג.  לכל 
0

),(}{



r

raBa   . 

 . הוכח או הפרך שקיים שיכון איזומטרי במקרים הבאים:21

mnא.   RR    לכלmn   . 

:{)2004,(ב.   
52

3{ 


 QNn
n

n
    . 

]7,1[]10,8[ג.      

),(),(ד.     95 dZdZ  

2lRnה.          

),(),(ו.     dRdX n   כאשר(yxyxdcbaX   1),(},,{:  .) 

),()]1,0,[(ז.    maxdCdX     כאשר(},,{: cbaX  .) 

 

),(.  יהי 22 dX     מ"מ  וXa תנאים הבאים שקולים: ה.  הוכח ש 

),(לא מבודדת ב  aא.   dX  . 

),(גבול של סדרה עם איברים שונים ב   aב.  dX . 

 

X,למצוא מרחבים לא איזומטריים  תרגיל:.  23 Y   כך שקיימים שיכונים,X Y Y X  . 

 

24 . 

X{A,B,C,D}א. למצוא מ"מ    נקודות כך ש  4עםX לא איזומטרי לאף תת מרחב 

 )וכמובן גם לא באף מרחב אוקלידי(.   2lמטרי של     

ן לתוך משוכ Xב. כמו בסעיף א אבל בתנאי נוסף ש 
2

1( , )d   . 

 .  lג. כל  מ"מ סופי משוכן לתוך 

)ד. כל מ"מ משוכן לתוך  )l X  . 

 



6 
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 ע"י דוגמאות הוכיחו כי ההתאמה   .2

                                                         
))(,(),( dtopXdX

TOPMETR




 

 א הי

 לא חח"ע .א

 לא על .ב

 

 

כך ש    0קיימת   Oxשל ממשיים אם"ם לכל   Rפתוחה במרחב רגיל   Oהוכח שקבוצה   .3

),(   xxO 

 

 תנאים הבאים שקולים: ה.  הוכח ש4

 איברית -חד Xקבוצה הש  .א

 .  Xקיימת רק טופולוגיה אחת מעל   .ב

 

 תנאים הבאים שקולים:ה.   הוכח ש5

),(א.         X    (הוא מרחב דיסקרטי )ז"א(XP ) 

),(ב.    כל נקודה מבודדת ב         X  . 

 

 . Hausdorff))ז"א עם תכונת   2Tהוכח שכל מרחב מטריזבילי הוא מרחב  .6
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 תנאים הבאים שקולים:ה. הוכח ש7

),(א.   X   1הוא מרחבT . 

),(איברית  סגורה ב  -ב.  כל תת קבוצה חד X  . 

 

),(קבוצה סופית. הוכח שאז  מ"ט   X.   תהי 8 X  1דיסקרטי אם"ם  הוא מרחבT . 

 

}1,0,{},,{מעל קבוצות   .9 cbaYX   .מצא את כל הטופולוגיות האפשריות 

 כמה מהן לא מכילות נקודות מבודדות ? כמה מהן מטריזביליות ? 

 

 : Xמגדיר טופולוגיה מעל   יםהבא פים אוסמה אחד  שכלהוכח  .10

XPdiscr)(א.      )דיסקרטית( 

},{ב.   Xtr    )טריוויאלית( 

},\:{ג     finiteisFFXcof    )קוסופית( 

},\:{ד.    countableisCCXcoc    מנייה (-בת-)קו 

:}:{ה.   UAorUUA     כאשר(A   תת קבוצה נתונה מראש בX .) 

 

),(. א.  תהי 11 X  1מרחבT  הוכח ש  . cof  . 

),(המרחב  Xב.  עבור אילו קבוצות              cofX   2הואT  ? מתי הוא מטריזבילי  ? 

),(המרחב  Xג.   עבור אילו קבוצות             cofX   2הואT  ? מתי הוא מטריזבילי   ? 

 

 

 י שהוא לא סמימטריזבילי. . א. תן דוגמא של מרחב טופולוג12

 ב. תן דוגמא של מרחב טופולוגי שהוא סמימטריזבילי אבל לא מטריזבילי.

 .  1Tג.  הוכח שמרחב סמימטריזבילי הוא מטריזבילי אם"ם הוא 

 

 אוסף הבא מגדיר טופולוגיה:ההוכח או הפרך ש .13

]0,(},,),(:0{א.    aaXX  

ם רגילים{ב.   }כדורים פתוחי 2RX 

},,,{},,},{},{},,{},,,{},{{ג.     bacbacabaXdcbaX     

},,,{},},{},{},,{},,{{ד.     dbbabaXdcbaX  

},,,{},,},,,{},,{{ה.    dcbdcaXdcbaX  . 

},,:Nתת קבוצה אינסופית ב   A{ו.     AXNX   

 

 תנו דוגמה של תת קבוצה שהיא פתוחה, השונה מאינטרוול פתוח, ולא סגורה.    Rא. במרחב  .14

 תנו דוגמה של תת קבוצה שהיא סגורה, חסומה, השונה מקטע סגור ולא פתוחה.  Rב. במרחב 

 תנו דוגמה של תת קבוצה שהיא לא סגורה ולא פתוחה.  Rג. במרחב 

 )ז"א סגורה וגם פתוחה(.   סגוחהתנו דוגמה של תת קבוצה שהיא  Rד. במרחב       

 

 . א. תנו דוגמא של מרחב טופולוגי וסדרת קבוצות פתוחות בו כך שהחיתוך של הסדרה הוא לא פתוח. 15

 של הסדרה הוא לא סגור.דרת קבוצות סגורות בו כך שהאיחוד ב. תנו דוגמא של מרחב טופולוגי וס      
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),(.  )תת מרחב טופולוגי(  יהי 16 X  מ"ט וY   .תת קבוצה 

 נגדיר  ,"טופולוגית תת מרחב"  ע"י               

             }:{   OYOY 

),(הוכח ש   YY   .מ"ט 

 

 

 

 

 

 

 

 מרחבים טופולוגיים 

 

 
 

),(. הוכח שלכל מ"מ 1 dX    קיימת מטריקה חסומה   מעלX    כך  ש
top

d ~    

)()()ז"א   topdtop  .) 

 

 אים שקולים :בהוכח כי  התנאים ה .2

)()(א.   topdtop    

axaxב.     n

d

n



 

הסק כי 
top

d  .  או     dאם ורק אם יש אותה התכנסות במובן   ~

 

],[נניח  .3 baC  מרחב ווקטורי של פונקציות רציפות ממשיות מעל קטע סגור],[ ba . 

 ות:  יטריקות טבעמ 2נגדיר 

]},[|:)()(max{|:),(max baxxhxfhfd  

 
b

a
dxxhxfhfd |)()(|:),(1  

 הוכח :   

max1א.     )( dabd  

)()(ב.       max1 dtopdtop   

)()(ג.      max1 dtopdtop   

 

),()אקסיומות הפרדה(  מרחב טופולוגי   .4 X  נקרא בעל תכונת 

Xbaנקודות זרות   2אם  לכל    0T  .א ,    קיימות סביבות)(),( bNVaNU  כך ש 

Va    אוUb   . 

Xbaנקודות זרות   2אם  לכל   1T  .ב ,    קיימות סביבות)(),( bNVaNU   כך ש

Va    וUb  . 

Xbaנקודות זרות   2אם  לכל    2T   .ג ,   .קיימות סביבות  זרות 
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MetrTTTTOPהוכח:       210 . 

 תן דוגמאות נגדיות מתאימות.  

  

),(סדרה מתכנסת במ"ט   נסח הגדרת .5 X 2.  הוכח שבמרחבT   אומרים גם(Hausdorff  יש יחידות  )

גבולות. תן דוגמא של מ"ט  
1

T  .שבו לסדרה אחת יש אינסוף גבולות 

  

 תנאים הבאים שקולים:ההוכח ש .6

),(1א.   TX    

}{}{ב.     aacl     לכלXa   . 

),(ג.    כל תת קבוצה סופית סגורה ב   X   . 

 

),(נניח   .7 X מ"ט  ו-  XY  מרחב"  -.  נגדיר  "טופולוגית תת 

                 }:{:   OXOY  

 הוכח:

),(א.    YY    .גם מ"ט 

),(בסיס  של    אם   .ב X    אזי}:{:   AYAY    בסיס  של),( YY   . 

ומרים "תכונת מנייה שנייה"(, קיום בסיס בן תכונות הבאות הן תורשתיות:  קיום בסיס בן מנייה  )א .ג

,  iTi}2,1,0{מנייה לוקלי עבור כל נקודה,  )אומרים "תכונת מנייה ראשונה"(,  תכונות 

 מטריזביליות.     

 

 האם המרחב הבא הוא מטריזבילי )לנמק(:   .8

 מרחב דיסקרטי  .א

},{ .ב baX      עם טופולוגית סרפינסקי}}{,,{: aX 

ZX .ג :    }}|}|{,,{: ZnnxZxX   

 טופולוגיה טריוויאלית.  .ד

ZXטופולוגיה קוסופית   מעל   .ה :   . 

ZXטופולוגיה קומנייה   מעל   .ו :   . 

 מרחב נורמי.    .ז

 

 ע"פ  התנאי:   Xמעל  .  נגדיר )"טופולוגית סדר חלקי"(  Xחלקי בקבוצה  סדר  .  נניח 9

     OxOxO   

:}|{כאשר   xyXyx     . 

),(הוכח  ש   .א X וצות פתוחות גם פתוח. קב ףמ"ט  וחיתוך של אינסו 

),(0הוכח שתמיד   .ב TX   מתי  .
1

),( TX 

  ? 

:}6,5,,43{נניח  .ג X   עם  סדרba      ba ),(.  במ"ט  | X  מצא 

       )(),(),int( AAclA      21,12,10,{:}43,17,15,11{עבור{:  AA . 

 

 :  הבאות קבוצותה.     מצא את כל הטופולוגיות האפשריות מעל 10

},{א.  baX     

},,{ב.   cbaX   בתנאי  ש-  ca,   .לא מבודדות 

 ות.כמה  מהטופולוגיות הנ"ל הן  מטריזבילי .ד
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 (  Sorgenfrey.    )הישר של 11

 ע"י הכלל:   Sorgenfrey  "Sשל ממשיים נגדיר "טופולוגית  Rמעל קבוצה 

      SO     אם ורק אם  מתקיים התנאי 

ObaxbaOx  ),[:                    . 

),(הוכח ש   SR   תכונות הבאות :המרחב טופולוגי  עם 

]},{:,{  .א Rbaba    .בסיס טופולוגי 

 .   Sorgenfrey   Sחלשה ממש  מטופולוגית  Rשל   טופולוגיה סטנדרטית    .ב

 2T  .ג

 IC  .ד

  IIC .ה

 

 

 

   עוד תרגילים  
 

 

 

),(. יהי 1 dX      :מ"מ.  הוכח 

],,[],[א. קבוצות סופיות,   raSraB   ,),(\],[ 21 rbBraB    .תמיד  סגורות 

),(:}|),({ור"  "הכד  XAלכל  .ב rxAdXxrAB    .פתוח 

 

)),(],[.  הוכח שבכל מרחב נורמי מתקיים  2 raBraBcl   ,],[),(( raSraB  תן דוגמא נגדית .

 עבור מרחב מטרי. 

  

א חיתוך של סדרת תת קבוצות פתוחות הי Aמרחב מטריזבילי אז כל תת קבוצה סגורה   X.  הוכח שאם 3

היא איחוד של סדרת תת קבוצות  O(.  הוכח גם שכל תת קבוצה פתוחהGקבוצה מסוג  A)אומרים:  

 (. Fמסוג   Oסגורות )אומרים: 

 

 . הוכח:4

:)},,,(|0{א.   121  xRxxxA n
n  סגורה בnR ו-  )int(A   לכן(A  קבוצה דלילה ב

X .) 

:}|0{ב.  12  xlxA n  2סגורה בl ו-  )int(A   . 

 

אם"ם   Xסגוחה במרחב   A. הוכח ש 5 )(A  . 

 

0dim)ונסמן   0הוא בעל ממד  X. נאמר שהמרחב  6 X   אם קיים בסיס לטופולוגיה כך שכל איבר )

 :   0.  הוכח שכל מרחב הבא הוא בעל ממד  Xסגוחה של   של הבסיס הוא תת קבוצה

,\,),,(),,(),( Hammingמרחב  5 sdiscr RdZXQRQ     . 
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),(.  הוכח שבמרחב 7 cocR     (]1,0[)(מתקיים( AsclRAcl     1,0[עבור[:A הסק ש  .

),( cocR   מטריזבילי.  לא 

 

,,),,(),(הוכח שמרחבים הבאים הם ספרביליים:   .8 2 scof
n RXlR   . 

 

 תן דוגמאות של מרחב מטרי לא ספרבילי.  .9

 

 לא ספרבילי.  Yספרבילי עם תת מרחב  X. תן דוגמא של מרחב 10

 הכרח לא מטריזבילי ?  ב Xהסבר מדוע       

 

 

 

 

 רציפות
 

 

 

 .  הוכח כי פונקציה רציפה שומרת על התכנסות סדרות )תנאי הכרחי(. 1

 האם זה גם תנאי  מספיק לרציפות ?        

 

RR.  הוכח: פונקציה 2 sR ),(:1     1:),(רציפה אבל sR RR     .לא רציפה 

 

 .  הוכח:3

 .3Rסגור  ב )א( כל מישור 

)},,(|5732&1{)ב(  32  xyxzzyxzyxA  3פתוחה  בR. 

)},,(|1747{ (ג) 62  yzxorzxyzyxA  3סגורה בR   . 

}|1||||4{  (ד)  xXx   סגורה בכל מרחב נורמי||)||,( X  . 

  RMatn)({   פתוחה במרחב נורמי    nnמטריצות ממשיות הפיכות  =} RGLn)(  (ה)

)לגבי הנורמה       
 


n

i

n

j

ijij aa
1 1

2||:)(||   .) 

 

),(.     הוכח שבמרחב מטריזבילי  4 X  :התנאים הבאים שקולים 

 ורה. קבוצה סג-תת A (א)

RXh"קבוצת אפסים"  ) ז"א  קיימת פונקציה  רציפה   A (ב) :   

1)0(כך ש     hA     . 

 

5. 

RXfא. נניח     :    פונקציה מעל מ"מ),( dX  הוכח ש  .f  יפה בנקודה  רצXa  

)(0אם ורק אם  aosc f  . 

 מוגדרת כך:     aבנקודה   f( של  oscillation)   התנודה)כאשר    

)),((lim:)( 1
nf aBdiamfaosc  ) 
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RXgfנניח   .ב :,  מ"ט פונקציות רציפות מעלX  הוכח שגם .gfcfgf  ,,      

 רציפות.       

])1,0,[(הסק כי                 RC    1,0,[(תת מרחב ווקטורי  )וגם תת חוג !(   של([ RB . 

 

6 . 

),,(),()א(  יהיו        YX     , מ"ט       בסיס של  . 

:),(),(הוכח ש     YXf     רציפה אם ורק אם )(1 Of     לכלO  . 

IiiAהוכח ש  )א(  עדיין נכון אם   (ג)  }{    ז"א   האוסף   בסיס-תתרק ( 

}J  קבוצה סופית של -תתIA j
Jj

finite |{:



    אשר מתקבל מ   

 (.    ע"י חיתוכים סופיים הוא בסיס  של  

RXf)ג(  הסק בעזרת  )ב(  שפונקציה      ),(:     רציפה אם ורק אם 

),(),,( 11   afbf    פתוחות לכלRba , . 

 

7  .(Extension of identities)   נניחYXgf :, 2פונקציות רציפות וTY   תכונת( fausdorfH).    

  Xב  Aנניח גם שקיימת תת קבוצה צפופה  

XAcl"א   )ז )(     כך ש  ))()( agaf     לכלAa :הוכח . 

:}|)(){( .א xgxfXxD     צפופה  בX . 

gfהוכח  ש    .ב    . 

 

),(.      )א( הוכח ש 8 X  ורק אם  כל  פונקציה  דיסקרטי אם 

       ),(),(:  YXf    רציפה לכל מ"ט),( Y   . 

),()ב(  הוכח ש           X   טריוויאלי אם ורק אם  כל פונקציה 

       fYX :),(),(     רציפה לכל מ"ט),( Y   . 

 

YXfיהי   .    9 :  1  הומיאומורפיזם  )ז"א פונקציה הפיכה כך ש, ff   :רציפות ( . הוכח 

 פונקציה סגורה )ז"א  תמונה של קב' סגורה היא קב' סגורה(. f  (א)

 חה היא קב' פתוחה(.פונקציה פתוחה )ז"א  תמונה של קב' פתו f   (ב)

))(()),(()int)(()int)((   (ג) AfAfAfclAclf . 

 

 .    הוכח או הפרך: 10

QQR(  (א) \  

Nnn  (ב)
nN 

 }{
1

 

]3,(),5[  (ג)    

)5,2()8,7()1,3(  (ד)   

)5,2()8,7()1,3(}0{ (ה)   

]3,(]9,5[  (ו)  

]3,()5,(  (ז)   

1SX  (ח)     כאשרX 2מרחב של -תתR   1{,   8בצורת|),{( 22

1  yxyxS  . 

 

 .     הוכח:11
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)3,1(]6,5[]4,1[)2,( (א)   

)2,0()2,0())0,1,(5(  (ב) dB  

n  (ג)

f RGr    עבור כל פונקציה רציפהmn RRf :  

)},(|){()הגרף  xfyRRyxGr mn

f   ) 
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 הוכח שהרכבה של פונקציות ליפשיץ היא פונקצית ליפשיץ.  .א

 הוכח שהרכבה של פונקציות רציפות היא פונקציה  רציפה  )בין מרחבים טופולוגיים(.   .ב

 הוכח שהרכבה של פונקציות רציפות במ"ש היא פונקציה  רציפה  במ"ש.     .ג

 

 ות הבאות הן פונקציות ליפשיץ:  פונקציההוכח ש  .13

22 .א

3

2 )(,: xxRR   

ii  .ב

n

i xxRR  )(,:  

iii   .ג xxRl  )(,: 2  

ffIdbaCdbaCI  .ד  )()],,[()],,[(: 1max   . 

]0,(||||   .ה xxX      לכל מרחב נורמי||)||,( X . 

XXMכפל בסקלר     .ו c :  י   לכל מרחב נורמ||)||,( X. 

:)(),(   .ז AxdxfRXf AA      לכל מרחב מטרי),( dX   ותת קבוצה לא ריקהA . 

 כל  אופרטור  לינארי בין  מרחבים מימד סופי .    .ח

 שיכון   איזומטרי.      .ט

RRf   .י :      הנגזרת'f   רמז: משפט(  קיימת   והיא פונקציה חסומהLagrange   . )על הממוצע 

 

RXAותהי    Xתת קבוצה של מ"ט  XA.  תהי  14 :  של  הפונקציה האופייניתA    ז"א(

1)( xA   אם ורק אםAx   0,  ו)( xA    .) אחרת 

Ax)(אם ורק אם    Xxרציפה בנקודה   Aהוכח ש  .א  . 

 .   Xסגוחה  ב   Aרציפה אם ורק אם    Aהוכח ש    .ב

nnתן  דוגמא של  פונקציה    .ג RRf :     . שלא רציפה באף נקודה 

 

 קמורה תת קבוצה    A.    הוכח שאם  15

AtyxttAyxז"א, )           )1(:]1,0[,,  ) 

 מרחב  קשור.   Aאז    Xבמרחב נורמי   

 

 ( Xמנייה צפופה ב -קבוצה בת-מרחב טופולוגי ספרבילי  )ז"א קיימת תת X. הוכח שאם 16

YXfו         :  רציפה ועל אז גםY   .ספרבילי 

 

.   )א(  נניח  17 . הוכח ש  Xטופולוגיות מעל אותה קבוצה  ,   אם ורק אם 

),(),(:1  XXX     .רציפה 

dכח ש  . הוXמטריקות מעל אותה קבוצה  d,)ב(  נניח  
L

~    אם ורק אם 

),(),(:1 XdXX       וגםXXdX 1:),(),(   .פונקציות ליפשיץ 

 . הוכח שהתנאים שקולים:Xמטריקות מעל אותה קבוצה  d,)ג(    נניח    
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1        d
t

~     

2       ),(),(:1 XdXX        וגםXXdX 1:),(),(  .פונקציות רציפות 

,0קיימים    Xa     0לכל             3     כך ש    

),(),(&),(),(   aBaBaBaB dd  . 

 

Tfה חח"ע ועל  . תן דוגמא של פונקציה רציפ18 )1,0[:    .כך שהיא לא הומאומורפיזם 

 

 


