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Mariusz Urbański                                                                                                    Logika I 
                                                     rachunek zbiorów 2 
                                 
                                               
plan na dziś: 

achunek zbiorów a sylogistyka 

iagramy Venna 

ziałania na zbiorach 
 
 
A. STOSUNKI MIĘDZY ZBIORAMI A KLASYCZNE ZDANIA KATEGORYCZNE; DIAGRAMY VENNA 

. Dla każdego spośród zdań kategorycznych znajdź reprezentację za pomocą stosownego diagramu Venna. 

. Korzystając z diagramów Venna sprawdź, czy poniższe tryby są poprawne: 
PeM PaM MoP PaM MaP PeM MaP 
MaS MaS SeM SaM SeM SaM SiM 
SoP SoP SeP SiP SeP SaP SiP 

B. DZIAŁANIA NA ZBIORACH 

 SUMA 
. Wykaż, że dla dowolnych zbiorów A, B zachodzą następujące zależności: 

a) jeżeli A⊆B, to A∪B=B 
b) A⊆A∪B 
c) B⊆A∪B 

. Dla każdej pary podanych niżej zbiorów wskaż zbiór, który jest ich sumą: 
A = zb. parzystych liczb naturalnych 
B = zb. nieparzystych liczb naturalnych 
C = zb. liczb naturalnych > 10 
D = {4, 6, {8}} 
E = {11, {12, 13}} 

I ILOCZYN 
. Wykaż, że dla dowolnych zbiorów A, B zachodzą następujące zależności: 

a) jeżeli A⊆B, to A∩B=A 
b) A∩B⊆A 
c) A∩B⊆B 
d) Jeżeli AB, to A∩B=∅ 

. Dla każdej pary zbiorów z zadania 4. wskaż zbiór, który jest ich iloczynem. 

II RÓŻNICA, RÓŻNICA SYMETRYCZNA 
. Wykaż, że dla dowolnych zbiorów A, B zachodzą następujące zależności: 

a) jeżeli A⊆B, to A\B=∅ 
b) jeżeli AB, to A\B=A 
c) A\B⊆A 
d) A\BA∩B 
e) jeżeli A⊆B, to A÷B=B\A 
f) jeżeli AB, to A÷B= A∪B 
g) jeżeli A÷B=∅, to A=B 

. Dla każdej (uporządkowanej☺)pary zbiorów z zadania 4. wskaż zbiór, który jest ich: 
a) różnicą; 
b) różnicą symetryczną. 
 

V ZBIÓR UNIWERSALNY I DOPEŁNIENIE ZBIORU 
. Wykaż, że dla dowolnych zbiorów A, B zachodzą następujące zależności: 

a) jeżeli A=B, to A’=B’ 
b) jeżeli A⊆B, to B’⊆A’ 
c) U’ = ∅ 
d) ∅’ = U 
e) A’’=A 

0. Niech uniwersum stanowi zbiór następujący: {a1, a2, a3, a4, a5} i niech A={a1, a2}, B={a2, a3}; wskaż następujące zbiory*: 
a) A’  b) B’  c) A’∩∅’   d) (A∩B)’ 
e) A’∪B’ f) (A∪B)’  g) A’\B’   h) (A\B)’ 
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V 
11. Niech uniwersum stanowi zbiór wszystkich ludzi i niech: 
A = zb. wszystkich filozofów starożytnych 
B = zb. wszystkich filozofów nowożytnych 
C = zb. wszystkich matematyków 
D = {Kartezjusz} 
Wskaż następujące zbiory: 

a) A∩B’  b) A’∩B  c) A’∩B’   d) (A∩B)’ 
e) (A’∩B’)’  f) A∪C’  g) A’∪C   h) A’∪C’ 
i) A\D’  j) A’\D  k) A’\D’   l) (A\D)’ 
ł) (A∩D)’∪B  m) (B∪C)’∩D n) (C\D)∪A’  o) (B\A)\D’ 
 

12. Niech między zbiorami A, B, C zachodzą następujące stosunki: 
α)  A # B      β) AB 
     B  C          B # C  
     A  C          A⊂C  
     A, B, C są podzbiorami właściwymi uniwersum.      A, B, C są podzbiorami właściwymi uniwersum. 

 
Na tak określonych zbiorach wykonaj następujące działania:  

a) (A∩B') \ (C'\B)' b) (B'∪C)' ∩ (A'\B)  c) (C'\A') ∪ (B'∩C)  
d) (C∩B)’∪(A’\C) e) (C∪(B’\A))∩(C’∪A) f) (B\C)’∩(A÷(C∪B’)’) 
g) (B∩C)’∪(A’÷C) h) (A∪(B’÷C))∩(C’\A) i) (A÷C)’∩(B\(C∪B’)’) 

 
 

C. RÓŻNE TAKIE 
 
13. Przetłumacz klasyczne zdania kategoryczne na zdania o zbiorach przedmiotów S oraz P, korzystając z symboli relacji 
między zbiorami oraz działań na zbiorach (np. zdanie SaP można wyrazić choćby następująco: S⊆P, S∩P’=∅, S∪P=P, ...).  
 
14. Przyjmując oznaczenia: 

 
A = zbiór studentów 
B = zbiór ludzi pracujących zawodowo 
C = zbiór słuchaczy studiów dziennych 
D = zbiór słuchaczy studiów wieczorowych 
E = zbiór osób studiujących zaocznie 

 
zapisz w języku teorii zbiorów następujące zdania: 
 

a. Niektórzy studenci pracują zawodowo. 
b. Żaden człowiek pracujący zawodowo nie jest słuchaczem studiów dziennych. 
c. Każdy student jest słuchaczem studiów dziennych lub wieczorowych, lub też osobą 

studiującą zaocznie. 
d. Każdy, kto jest słuchaczem studiów wieczorowych lub osobą studiującą zaocznie, jest 

człowiekiem pracującym zawodowo. 
 
 
15. Sprawdź za pomocą diagramów Venna, które z poniższych implikacji są prawdziwe dla dowolnych zbiorów A, B, C: 
 

a. (A\B=∅ ∧ C\B=∅) → A\C=∅ 
b. (A\B=∅ ∧ C\B≠∅) → A\C≠∅ 
c. (A∪B≠∅ ∧ B∪C≠∅) → A∪C≠∅ 
d. (A∩B⊆C’ ∧ A∪C⊆B) → A∩C=∅ 
e. (A∩C’=∅ ∧ B∩A≠∅) → B∩C≠∅ 
f. (A∩C=∅ ∧ B∩A≠∅) → B∩C’≠∅ 
g. (A’⊆(B∩C)’ ∧ C⊆A’ ∧ B⊆A∪C’) → (B∪C)’⊆A’ 

 
 
 
 

 
POJĄTKOWO: 
 
definicje działań na zbiorach: iloczynu, sumy, 
różnicy, różnicy symetrycznej, dopełnienia; 
 
definicje: pary i n-tki uporządkowanej, iloczynu 
kartezjańskiego zbiorów, n-tej potęgi kartezjańskiej 
zbioru. 
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