
W rozprawie badana jest prostota, jednostajna prostota, doskonałość oraz 

jednostajna doskonałość pewnych grup dyfeomorfizmów. Praca składa się 

z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawione zostały podstawowe 

definicje i własności wykorzystywane w dalszej części pracy oraz udowodniona 

została faktoryzowalność grup modularnych. Drugi rozdział zawiera uogólnienie 

twierdzenia Linga, a także twierdzenia dotyczące struktury algebraicznej grupy 

komutatorów [G, G], dla podgrupy G grupy homeomorfizmów. Przedstawione 

zostały twierdzenia dotyczące jednostajnej prostoty, która jest wzmocnieniem 

pojęcia prostoty. W rozdziale trzecim znaleźć można twierdzenia dotyczące 

różnic w strukturze algebraicznej grup dyfeomorfizmów i homeomorfizmów na 

przykładzie grup homeomorfizmów zachowujących punkt. W rozdziale tym 

omówiono również zagadnienie ograniczoności tych grup. W rozdziale 

czwartym przedstawione zostały twierdzenia dotyczące grup dyfeomorfizmów 

na rozmaitości otwartej. W tej części badana jest także doskonałość 

i ograniczoność grup dyfeomorfizmów zachowujących foliację produktową. 

Ostatni rozdział zawiera twierdzenia dotyczące uniwersalnych grup 

nakrywających grup dyfeomorfizmów oraz rozszerzenie twierdzenia Mathera 

o doskonałości grup D rc(M) na przypadek ich nakryć uniwersalnych. 



On the perfectness and simplicity of factorizable group of diffeomorphisms.  

 

The dissertation considers simplicity, uniform simplicity, perfectness and 

uniform perfectness of certain diffeomorphism groups. The paper consists of five 

chapters. In the first chapter we present the basic definitions and properties. We 

also prove the factorizabi- lity of modular groups. The second chapter contains 

a generalization of Ling's theorem, as well as statements concerning the 

algebraic structure of the commutators group [G, G] of a subgroup of the 

homeomorphism group of a manifold. The next chapter is devoted to the 

differences between the algebraic structures of diffeomorphism and homeo-

morphism groups fixing a point. In the fourth chapter we study theorems on the 

structure of diffeomorphism groups on an open manifold. In this section we also 

consider perfectness and boundedness of diffeomorphism groups preserving the 

product foliation. The last chapter deals with structure of the universal covering 

of Cr-diffeomorphism groups. 


