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Nasz projekt dotyczy geometrii odwzorowań wielomianowych i semi-algebraicznych. Rozważamy
nastȩpuja̧ce zagadnienia:

1) Przedużanie odwzorowań bi-lipszicowskich

Niech X,Y bȩda̧ przestrzeniami metrycznymi (g lównie podzbiorami Rn). Mówimy, że odw-
zorowanie bijektywne f : X → Y jest bi-lipszicowskie jeśli istnieje sta la dodatnia K, taka że
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K
|x− y| < |f(x)− f(y)| < K|x− y|,

dla wszystkich x, y ∈ X. Badanie takich odwzorowań jest dzisiaj ważna̧ czȩścia̧ teorii osobliwości
i geometrii algebraicznej. Używaja̧c metod geometrii lipszicowskiej możemy sklasyfikować zbiory
algebraiczne rzeczywiste i zespolone. Zamierzamy dowieść, że każdy zbiór semi-algebraiczny wymi-
aru k ma tylko jedno bi-lipszicowskie zanurzenie w Rn o ile n > 2k + 1 (z dok ladnościa̧ do bi-
lipszicowskiego homeoemorfizmu przestrzeni Rn).

2) Stabilność odwzorowań wielomianowych

Klasyczne metody teorii osobliwości nie stosuja̧ siȩ do algebraicznych rodzin odwzorowań wielo-
mianowych. Istotnie topologia Whitneya jest na takich rodzinach dyskretna. W naszym poprzed-
nim projekcie zaczȩlísmy rozwijać teoriȩ osobliwości dla algebraicznych rodzin odwzorowań wielo-
mianowych. W szczególności udowodnilísmy wersjȩ twierdzenia Whitneya dla rodziny ΩC2(d1, d2)
odwzorowań wielomianowych f : C2 → C2 ustalonego stopnia. W tym projekcie definiujemy
pojȩcie stabilności odwzorowania wielomianowego i badamy jego w lasności.

3) Generyczny zbiór defektu symetrii rozmaitości afinicznej

Od ponad dwadziestu lat rozwiniȩto wiele metod do badania afinicznej geometrii powierzchni i
krzywych. Zbiory symetrii, zbiór środka symetrii i zbiór defektu symetrii by ly badane intensywnie
dla g ladkich owali. W naszym projekcie budujemy algebraiczny odpowiednik tej teorii i definiujemy
pojȩcie generycznego zbioru defektu symetrii. Pokażemy że ten zbiór ma tylko dobre osobliwości i
opiszemy jego geometriȩ dla generycznej krzywej danego stopnia.

4) Topologiczna klasyfikacja odwzorowań kwadratowych F : C3 → C2, F : C3 → C3.

W naszym poprzednim projekcie sklasyfikowalísmy topologicznie odwzorowania kwadratowe
F : C2 → Cn, n = 1, 2, 3, .... Tutaj chcemy sklasyfikować topologicznie odwzorowania kwadratowe
F : C3 → C2, F : C3 → C3. Problem ten jest bardzo trudny, ale wierzymy , że przynajmniej
czȩściowe rezulaty sa̧ możliwe do osia̧gniȩcia.
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