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wodnić wzoru, w drugiej podaje niepełny dowód,

1794 Legendre podał pierwszy kompletny dowód.
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dodatni na środku każdej ściany.

Następnie przesuwamy wszystkie ładunki z
wierzchołków i krawędzi na ściany, tak że
każdy ładunek wędruje poziomo i zgodnie
z ruchem wskazówek zegara (wg. strza-
łek). Wszystkie ładunki zniosą się z wyjąt-
kiem łądunków w najwyższym i najniższym
wierzchołku.
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W 1813 roku Simon Antoine Jean Lhuilier udowodnił, że dla wielościanów
“z dziurami” wzór Eulera przyjmuje postać W −K + S = 2− 2g gdzie
g jest liczbą “dziur”. Można zmodyfikować dowód “elektryczny” tak aby
uzyskać powyższą równość.
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• χ(A ∪B) + χ(A ∩B) = χ(A) + χ(B), (addytywność),

• jeśli A i B są homeomorficzne to χ(A) = χ(B),

• χ(Sn) = 1 + (−1)n.
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Osobliwości pól wektorowych: W 1927r. Heinz Hopf udowodnił, że dla
dowolnego pola wektorowego na rozmaitości M suma indeksów punktów
osobliwych pola wektorowego jest stała i równa (−1)dim Mχ(M). W szcze-
gólności na M istnieje nieznikające pole wektorowe wtedy i tylko wtedy
gdy χ(M) = 0 (sfery nie można zaczesać).
Geometria algebraiczna: Jeśli M jest zespoloną rozmaitością rzutową
wymiaru n, to charakterzstyka Eulera M jest równa (−1)n · cn, gdzie cn

jest maksymalną klasą Cherna rozmaitości M .
Problem czterech barw (ciekawostka), najmniejsza liczba kolorów po-
trzebnych do pomalowania dowolnej mapy na powierzchni o genusie g jest
równa

N =

[
1

2
(7 +

√
49− 24χ)

]
,

dla χ 6= 2 jest to dość proste.


