
Projekt badawczy dotyczy kilku dziaªów matematyki takich jak: algebra, teoria przest¦p-
no±ci oraz logika. Zagadnienia zwi¡zane z przest¦pno±ci¡ budziªy zainteresowanie ju» w XIX
wieku (np. przest¦pno±¢ liczby e, czy te» liczby π). Jest bardzo zaskakuj¡ce, »e wci¡» nie wiemy
nawet czy liczba π+e jest niewymierna! Schanuel sformuªowaª w latach 60-tych hipotez¦, która
implikuje algebraiczn¡ niezale»no±¢ liczb e i π, ale ta hipoteza jest wci¡» problemem otwartym.

O wiele wi¦cej jest wiadomo na temat przest¦pno±ci funkcji. Dla przykªadu, funkcja ekspo-
nencjalna jest przest¦pna nad ciaªem funkcji wymiernych oraz funkcja ta jest te» algebraicznie
niezale»na od jej zªo»enia z sam¡ sob¡. Ogólny wynik o przest¦pno±ci funkcji, który byª ko-
lejn¡ hipotez¡ Schanuela, zostaª udowodniony przez Axa w roku 1971. Obecnie jest znanych
wiele wyników dotycz¡cych przest¦pno±ci funkcji i te rezultaty maj¡ liczne zastosowania. Pro-
jekt badawczy b¦dzie dotyczyª problemów zwi¡zanych z przest¦pno±ci¡ gªównie w przypadku
charakterystyki dodatniej, gdzie jedynie funkcyjne sformuªowania maj¡ sens.

Ró»niczkowe techniki byªy kluczowe w podej±ciu Axa do problemów zwi¡zanych z przest¦p-
no±ci¡. Jednym z celów tego projektu badawczego jest rozwini¦cie ró»niczkowych metod w przy-
padku charakterystyki dodatniej. Planujemy u»ywa¢ pewnego poj¦cia ró»niczkowania, które
jest odpowiednie dla przypadku charakterystyki dodatniej i które zostaªo wprowadzone przez
Hassego i Schmidta w latach 30-tych zeszªego wieku.

W drugiej cz¦±ci tego projektu badawczego skoncentrujemy si¦ na strukturach, które byªy
u»ywane przez Axa podczas jego rozwa»a« na temat funkcyjnej przest¦pno±ci, to znaczy na
ciaªach z ró»niczkowaniami. B¦dziemy równie» rozwa»a¢ znacznie ogólniejsz¡ sytuacj¦ ciaª z
operatorami, gdzie takim operatorem mo»e by¢ ró»niczkowanie czy te» automor�zm. Planujemy
rozwa»a¢ zarówno arytmetyczne jak i logiczne wªa±ciwo±ci takich ciaª z operatorami. Pisz¡c
�logiczne� tutaj, mamy na my±li gªównie �teorio-modelowe�. Teoria modeli zostaªa zainicjowana
przez Tarskiego w latach 30-tych ubiegªego wieku. Obecnie teoria modeli ma wiele zwi¡zków z
geometri¡ oraz algebr¡ i ten projekt badawczy wpisuje si¦ w powy»sze zwi¡zki.

Planujemy udowodni¢ nowe wyniki dotycz¡ce przest¦pno±ci funkcji, gªównie w przypadku
charakterystyki dodatniej. Nast¦pnie u»yjemy tych wyników do udowodnienia nowych rezul-
tatów w geometrii diofantycznej i w teorii modeli. Planujemy równie» wyró»ni¢ nowe poj¦cia
topologiczne, które b¦d¡ zastosowane do ciaª z operatorami i które zaowocuj¡ nowymi i intere-
suj¡cymi przykªadami teorii takich ciaª.
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