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Niech L0 = L0(I) będzie zbiorem wszystkich klas abstrakcji relacji równoważności funkcji mie-
rzalnych o wartościach rzeczywistych na zbiorze I = [0,α), gdzie 0 < α ≤ ∞. Dla każdego x ∈ L0

definiujemy x∗ (t) = inf{λ > 0 : m(|x|> λ )≤ t}, x∗∗(t) = 1
t

∫ t
0 x∗(s)ds dla t > 0. Przestrzeń funkcyj-

ną (quasi-)Banacha nazywamy przestrzenią symetryczną (quasi-)Banacha jeśli dla x ∈ L0, y ∈ E gdzie
dx(λ ) = dy(λ ) = m(|y| > λ ), λ > 0 mamy x ∈ E, ‖x‖E = ‖y‖E . Relacją Hardy-Littlewood-Pólya ≺
nazywamy relację określoną dla dowolnych x,y ∈ L1 +L∞ następująco x ≺ y⇔ x∗∗(t)≤ y∗∗(t) dla każ-
dego t > 0. Przestrzeń funkcyjna Banacha E jet lokalnie jednostajnie wypukła, jeżeli dla dowolnego
(xn) ⊂ E oraz x ∈ E takiego, że ‖xn + x‖E → 2‖x‖E i ‖xn‖E → ‖x‖E , mamy ‖xn− x‖E → 0. Mówi-
my, że przestrzeń funkcyjna quasi-Banacha E ma własność Kadeca-Klee względem globalnej zbieżno-
ści według miary, jeżeli dla każdego elementu x ∈ E oraz dla dowolnego ciągu (xn) ⊂ E takiego, że
xn→ x względem globalnej zbieżności według miary i ‖xn‖E → ‖x‖E , dostajemy ‖xn− x‖E → 0. Prze-
strzeń symetryczną (quasi-)Banacha E nazywamy ściśle K-monotoniczną (E ∈ (SKM)) jeśli dla każdego
x,y ∈ E gdzie x∗ 6= y∗, x ≺ y mamy ‖x‖E < ‖y‖E . Przestrzeń symetryczną (quasi-)Banacha E nazywa-
my K-porządkowo ciągłą (E ∈ (KOC)), jeżeli dla dowolnego x ∈ E oraz (xn) ⊂ E takiego, że xn ≺ x,
x∗n → 0 p.w. mamy ‖xn‖E → 0. Mówimy, że E jest jednostajnie K-monotoniczna (E ∈ (UKM)) jeżeli
dla dowolnych (xn),(yn) ⊂ E takich, że xn ≺ yn dla n ∈ N oraz limn→∞ ‖xn‖E = limn→∞ ‖yn‖E , mamy
limn→∞ ‖x∗n− y∗n‖E = 0.

Najpierw omówimy pełną charakterystykę lokalnej jednostajnej wypukłości na stożku elementów nie-
ujemnych E+ oraz na stożku elementów nieujemnych i nierosnących Ed dla przestrzeni funkcyjnej Ba-
nacha. Następnie, pokażemy ścisłe zależności pomiędzy własnościami wypukłościowymi na stożku Ed

i refleksywnością dla przestrzeni symetrycznej Banacha E. Ponadto, przedstawimy ścisłe relacje po-
między ścisłą K-monotonicznością i własnością Kadeca-Klee względem globalnej zbieżności według
miary. W dalszej kolejności, przedyskutujemy pełne kryteria dla K-porządkowej ciągłości i dla jedno-
stajnej K-monotoniczności w przestrzeniach symetrycznych quasi-Banacha. Dodatkowo, zaprezentuje-
my szereg przykładów przestrzeni symetrycznych quasi-Banacha, dla których zostały wykazane wspo-
mniane własności geometryczne. Ostatecznie, przedstawimy rezultaty poświęcone zastosowaniu ścisłej
K-monotoniczności, K- porządkowej ciągłości oraz jednostajnej K-monotoniczności w zdominowanej
najlepszej aproksymacji w sensie relacji Hardy-Littlewood-Pólya ≺ w przestrzeniach symetrycznych
Banacha. Opracowanie zostało przygotowane w oparciu o następujące prace.
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