Logika matematyczna, zbiory i liczby rzeczywiste

Zdania w logice
Zdaniem nazywamy w logice wypowied¹ twierdz¡c¡, której mo»na przypisa¢ jedn¡ z dwóch ocen: prawd¦
lub faªsz. Zdanie zaczynaj¡ce si¦ np. od "czy" i ko«cz¡ce na ? nie b¦dzie zatem zdaniem w sensie logiki
matematycznej. Warto±¢ logiczn¡ zdania prawdziwego przyjmujemy umownie 1, zdania faªszywego za±
0. Zdania na ogóª oznaczamy maªymi literami:

p, q .

Na przykªad zdanie: 13 jest liczb¡ pierwsz¡" jest (w

arytmetyce) zdaniem prawdziwym (warto±¢ logiczna 1), za± zdanie 13 jest liczb¡ parzyst¡" jest zdaniem
faªszywym (warto±¢ logiczna 0). Zdanie: Prosta jednym ruchem gaªki ocznej niszczy galaktyki" jest
wprawdzie twierdz¡ce, ale zarówno w ramach geometrii jak i astronomii bezsensowne. Logika nie ustala
warto±ci logicznych zda«.

Czyni to odpowiednia nauka.

Na przykªad zdanie: Istnieje liczba b¦d¡ca

ilorazem 5 i 13" jest faªszywe w arytmetyce liczb naturalnych (bo uªamek
ale prawdziwe w arytmetyce liczb wymiernych czy te» rzeczywistych.

5
nie jest liczb¡ naturaln¡),
13

Oczywi±cie to samo zdanie nie

posiada warto±ci logicznej na przykªad w etyce czy biologii.

Dziaªania na zdaniach
Negacj¦ (zaprzeczenie)

zdania

p,

czyli zdanie: nieprawda, »e

je»eli p oznacza zdanie: 3 jest liczb¡ parzyst¡", to
parzyst¡".

W tym przykªadzie zdanie

nazywamy sprzecznymi.

p

∼p

oznaczamy:

∼ p.

Na przykªad

oznacza zdanie: Nieprawda, »e 3 jest liczb¡

jest faªszywe, a zdanie

Koniunkcj¦ zda« p i q

p"

czyli zdanie  p i

∼ p

jest prawdziwe.

q " oznaczamy: p∧q .

Zdania:

p i∼ p

Koniunkcja dwóch

zda« jest zdaniem prawdziwym tylko gdy oba zdania s¡ prawdziwe. Na przykªad zdanie: Kwadrat jest
czworok¡tem i 7 jest liczb¡ pierwsz¡" jest prawdziwe, natomiast zdanie Kwadrat nie jest czworok¡tem
i 7 jest liczb¡ parzyst¡" jest faªszywe.

Alternatyw¦

zda« zda«

piq

czyli zdanie  p lub

q"

oznaczamy:

p ∨ q.

Alternatywa dwóch zda« jest

zdaniem faªszywym tylko w przypadku gdy oba zdania s¡ faªszywe. Na przykªad zdanie: Kwadrat jest
czworok¡tem lub 7 jest liczb¡ parzyst¡" jest prawdziwe, natomiast zdanie Kwadrat nie jest czworok¡tem
lub 7 jest liczb¡ parzyst¡" jest faªszywe.

Podobnie zdanie 6 jest liczb¡ parzyst¡ lub 6 jest liczb¡

nieparzyst¡" jest prawdziwe, natomiast zdanie 7 jest podzielne przez 2 lub 7 jest podzielne przez 3"
jest faªszywe.

Implikacj¦ (wynikanie)

p i q , czyli zdanie  je±li p, to q " oznaczamy: p ⇒ q Zdanie p nazywamy
zdanie q nast¦pnikiem implikacji. Implikacja dwóch zda« jest zdaniem

zda«

poprzednikiem implikacji, a

faªszywym tylko w przypadku gdy poprzednik jest prawdziwy a nast¦pnik faªszywy.
najciekawszym przypadkiem rachunku zda«.

Implikacja jest

Przeczy ona bowiem czasem zdrowemu rozs¡dkowi.

W

mowie potocznej nie u»ywamy sªowa "wynika" w tak szerokim znaczeniu. Na przykªad nie mówimy o
wynikaniu gdy zarówno poprzednik jak i nast¦pnik s¡ faªszywe. Tymczasem w logice matematycznej
takie zdanie jest prawdziwe!

Równowa»no±¢

zda«

p i q,

czyli zdanie  p wtedy i tylko wtedy, gdy

q"

oznaczamy:

p⇔q

Równowa»-

no±¢ jest prawdziwa, gdy po obu stronach stoj¡ zdania o tej samej warto±ci logicznej. Inaczej mówi¡c,
je»eli równowa»no±¢ jest prawdziwa, to zdania

3x − 6 = 0 ⇔ x = 2.

piq

nazywamy zdaniami równowa»nymi. Na przykªad:

Równowa»no±¢ jest uogólnieniem równo±ci, st¡d nieprzypadkowe podobie«stwo

symboli.
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Poni»ej znajduje si¦ tabela warto±ci logicznych negacji, koniunkcji, alternatywy, implikacji i równowa»no±ci:

p

q

∼p

∼q

p∧q

p∨q

p⇒q

p⇔q

0

0

1

1

0

0

1

1

0

1

1

0

0

1

1

0

1

0

0

1

0

1

0

0

1

1

0

0

1

1

1
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Tautologia
Tautologia to zdanie zªo»one, które jest zawsze prawdziwe, niezale»nie od warto±ci logicznych zda«
prostych, z których si¦ skªada. Na przykªad prawdziwe jest zawsze zdanie: Jest mróz i je»eli jest mróz,
to woda w jeziorze zamarza, zatem woda w jeziorze zamarza". Prawdziwe jest te» zdanie: Je»eli Jan
wygraª w totka lub Piotr wygraª w totka, to je»eli Jan nie wygraª w totka, to Piotr wygraª w totka".
Najbardziej znanymi tautologiami s¡ podane ni»ej prawa:

•

Prawo wyª¡czonego ±rodka:

p∨ ∼ p

(Dla dowolnego zdania p albo ono samo jest prawdziwe, albo

prawdziwe jest jego zaprzeczenie.)

•

Prawo transpozycji:

(p ⇒ q) ⇔ (∼ q ⇒∼ p)

•

I prawo de Morgana:

∼ (p ∧ q) ⇔∼ p∨ ∼ q

(Negacja koniunkcji zda« p i q jest równowa»na

alternatywie negacji zda« p i q.)

•

II prawo de Morgana:

∼ (p ∨ q) ⇔∼ p∧ ∼ q

(Negacja alternatywy zda« p i q jest równowa»na

koniunkcji negacji zda« p i q.)

Kwadrat logiczny twierdze«
Twierdzenia matematyczne na ogóª maj¡ posta¢ implikacji. Je»eli implikacja
jej poprzednik

p ⇒ q,

p

nazywamy zaªo»eniem twierdzenia, nast¦pnik

któr¡ nazywamy prost¡, implikacj¦

q⇒p

ogóª nie poci¡ga za sob¡ prawdziwo±ci drugiej.

q

p ⇒ q jest twierdzeniem, to

tez¡ twierdzenia. Dla danej implikacji

nazywamy odwrotn¡. Prawdziwo±¢ jednej z nich na

p ⇒ q , implikacj¦ ∼ q ⇒∼ p
∼ p ⇒∼ q nazywamy przeciwn¡.

Dla implikacji prostej

nazywamy przeciwstawn¡. Dla implikacji prostej

p ⇒ q,

implikacj¦

Implikacja prosta i przeciwstawna s¡ równowa»ne oraz równowa»ne s¡ implikacje odwrotna i przeciwna.
Zale»no±ci te mo»na przedstawi¢ na tzw. kwadracie logicznym twierdze«.
Ka»da z par implikacji: prosta i przeciwna oraz odwrotna i przeciwstawna stanowi tzw. zamkni¦ty ukªad
implikacji.
odwrotn¡

Dla dowodu twierdzenia postaci

q ⇒ p.

p ⇔ q

, wystarczy udowodni¢ implikacj¦ prost¡

Z kwadratu logicznego wynika, »e dla dowodu twierdzenia

p⇔q

jedn¡ z par implikacji wyst¦puj¡cych w tym kwadracie przy wspólnym boku.
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p ⇒ q

i

wystarczy udowodni¢

Oto przykªadowe cztery twierdzenia tworz¡ce kwadrat logiczny:

Twierdzenie proste: Je»eli liczba naturalna dzieli si¦ przez 25, to dzieli si¦ przez 5. (Prawda)
Twierdzenie odwrotne: Je»eli liczba naturalna dzieli si¦ przez 5, to dzieli si¦ przez 25. (Faªsz)
Twierdzenie przeciwstawne: Je»eli liczba naturalna nie dzieli si¦ przez 5, to nie dzieli si¦ przez

25.

(Prawda)

Twierdzenie przeciwne:

Je»eli liczba naturalna nie dzieli si¦ przez 25, to nie dzieli si¦ przez 5. (Faªsz)

Kwantykatory  ogólny i szczegóªowy
Wa»n¡ rol¦ w formuªowaniu twierdze« i denicji, odgrywaj¡ wyra»enia dla ka»dego" i istnieje". Wysymbol ∀ oznacza dla ka»dego symbol ∃ oznacza
2
2
istnieje Zdanie: Dla ka»dej liczby rzeczywistej x, zachodzi x + 1 > 0" zapisujemy: ∀x ∈ R x + 1 > 0
2
2
Zdanie: Istnieje taka liczba rzeczywista x, »e x = 1" zapisujemy: ∃x ∈ R x = 1 Znaki ∀ i ∃ nazywamy

ra»enia te oznaczane s¡ specjalnymi symbolami:

odpowiednio kwantykatorem ogólnym i szczegóªowym.

Poj¦cie pierwotne, zbiór, element
Poj¦cie zbioru jest jednym z podstawowych poj¦¢ matematycznych. Jest to poj¦cie pierwotne, którego
nie deniuje si¦, a którego znaczenie jest intuicyjnie oczywiste. Zbiór b¦dziemy rozumie¢ jako pewn¡
caªo±¢ zªo»on¡ z pojedynczych obiektów, nazywanych elementami tego zbioru. Elementy zbioru mog¡

A, B, C, ... lub A1 , A2 , A3 , ....
a1 , a2 , a3 , . . .. Je±li element a nale»y

by¢ zupeªnie dowolne. Zbiory oznaczamy wielkimi literami, np.
zbioru oznaczamy za± literami maªymi, np.

A

zapisujemy to symbolicznie

a ∈ A.

a, b, c, ... lub
∈ oznacza

Symbol

nale»y do.

elementów a, b i c zapisujemy u»ywaj¡c nawiasów klamrowych:

Elementy
do zbioru

Fakt, »e zbiór A skªada si¦ z

A = {a, b, c}.

Elementami zbioru mog¡

Na przykªad zbiór A = {{a1 , a2 } , a3 } zawiera dwa elementy: {a1 , a2 }i a3 . Element
{a1 , a2 } sam jest zbiorem (dwuelementowym), ale uwaga, jego elementy nie s¡ ju» elementami zbioru
A. Zbiór mo»na okre±li¢ równie» wymieniaj¡c wªasno±¢, któr¡ posiadaj¡ jego wszystkie elementy, na
przykªad zapis {A = n : n ∈ N ∧ n < 7} oznacza zbiór liczb naturalnych mniejszych od 7 czyli zbiór
A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}.

by¢ inne zbiory.

Zbiór sko«czony, zbiór niesko«czony, zbiór pusty, moc zbioru
Zbiór zawieraj¡cy sko«czenie wiele elementów nazywamy zbiorem sko«czonym. W otaczaj¡cej nas rzeczywisto±ci mamy do czynienia tylko z takimi zbiorami. Liczb¦ elementów zbioru

A

i nazywamy moc¡ zbioru

A.

A

oznaczamy

|A|

lub

Zbiór, który nie jest sko«czony (a z takimi mamy cz¦sto do czynienia w

matematyce) nazywamy zbiorem niesko«czonym. Przykªad: zbiór punktów na prostej, zbiór uªamków,
zbiór funkcji liniowych itd. Moc zbioru sko«czonego to po prostu liczba jego elementów. Ciekawostka:
zbiory niesko«czone, tak jak zbiory sko«czone, mog¡ mie¢ ró»ne moce. Zbiór nie zawieraj¡cy »adnego
elementu nazywa si¦ zbiorem pustym, oznaczamy go Ø. Istnieje tylko jeden zbiór pusty (jest to jeden z
tzw. aksjomatów teorii zbiorów mnogo±ci).

Równo±¢ zbiorów, podzbiór, zawieranie si¦ zbiorów
Zbiory

A

i

B

s¡ równe, wtedy i tylko wtedy gdy ka»dy element zbioru

ka»dy element zbioru

B

jest elementem zbioru

Je»eli ka»dy element nale»¡cy do zbioru
podzbiorem zbioru

B.

A

Mówimy te», »e zbiór

A

jest elementem zbioru

B

i

A.

nale»y jednocze±nie do zbioru

A

zawiera si¦ w zbiorze

snym podzbiorem (tak zwanym podzbiorem niewªa±ciwym).

B.

B,

to zbiór

A

nazywa si¦

Ka»dy zbiór jest swoim wªa-

Zbiór pusty Ø jest podzbiorem ka»dego

zbioru. Przykªad: zbiór kwadratów zawiera si¦ w zbiorze prostok¡tów, z kolei zbiór prostok¡tów zawiera
si¦ w zbiorze równolegªoboków, ten zawiera si¦ w zbiorze trapezów, a z kolei zbiór trapezów zawiera si¦
w zbiorze czworok¡tów. W zbiorze czworok¡tów, zawiera si¦ te» na przykªad zbiór deltoidów, którego z
kolei podzbiorem jest zbiór rombów.
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Dziaªania na zbiorach
Na zbiorach, podobnie jak na liczbach mo»na wykonywa¢ dziaªania. Maj¡ one podobne nazwy, ale ich
rezultat jest nieco inny ni» w przypadku dziaªa« na liczbach. I tak po kolei:

Suma zbiorów:

B
B

Suma zbiorów

A

i

B

jest to zbiór elementów nale»¡cych do zbioru

A

lub do zbioru

i tylko do nich. W istocie suma to po prostu obydwa zbiory poª¡czone w jeden. Sum¦ zbiorów
zapisujemy:

A ∪ B.

Przykªady: Sum¡ zbiorów

{1, 2, 3} i {2, 3, 4}

jest zbiór

{1, 2, 3, 4}.

A

i

Sum¡ zbioru

liczb wymiernych i niewymiernych jest zbiór liczb rzeczywistych, o których to zbiorach b¦dziemy jeszcze
mówi¢.

Iloczyn zbiorów:
do zbioru

B.

Iloczyn zbiorów

AiB

Przykªady: Iloczynem zbiorów

Ai
A∩B

jest to zbiór elementów nale»¡cych jednocze±nie do zbioru

Iloczyn jest po prostu cz¦±ci¡ wspóln¡ zbiorów. Iloczyn zbiorów

{1, 2, 3} i {2, 3, 4}

jest zbiór

{2, 3}.

AiB

zapisujemy:

Iloczynem zbioru liczb podzielnych

przez 2 i zbioru liczb podzielnych przez 3 jest zbioru liczb podzielnych przez 6.

Ró»nica zbiorów:

Ró»nica zbiorów

A

i

B

jest to zbiór elementów nale»¡cych do zbioru

A

ale nie

B . Mówi¡c po prostu ze zbioru A "wyrzucamy" wszystko co nie nale»y do zbioru
A i B zapisujemy: A \ B Przykªad: Ró»nic¡ zbioru liczb naturalnych i zbioru liczb

nale»¡cych do zbioru

B.

Ró»nic¦ zbiorów

caªkowitych parzystych jest zbiór liczb naturalnych nieparzystych.

Przestrze« i dopeªnienie zbioru:
zbioru

U

to zbiór

U

Je»eli rozpatrywane przez nas zbiory s¡ podzbiorami ustalonego

nazywamy przestrzeni¡. Dopeªnieniem zbioru

tych elementów przestrzeni

U,

które nie nale»¡ do zbioru
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A.

A

U nazywamy zbiór
0
zbioru A oznaczamy A .

w przestrzeni

Dopeªnienie

A0 = U \ A

. Przykªad: Dopeªnieniem zbioru liczb wymiernych (w przestrzeni liczb rzeczywistych) jest

zbiór liczb niewymiernych.

Prawa dziaªa« na zbiorach i prawa de Morgana
A, B, C

Dla dowolnych zbiorów

zachodz¡ nast¦puj¡ce prawa:

• (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C)

(prawo ª¡czno±ci sumy)

• (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C)

(prawo ª¡czno±ci iloczynu)

• A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C)
• A ∩ (B ∪ C) = (A∩B) ∪ (A ∩ C)
• (A ∪ B)0 = A0 ∩B 0
• (A∩B)0 = A0 ∪B 0

(prawo rozdzielno±ci sumy wzgl¦dem iloczynu)

(prawo rozdzielno±ci iloczynu wzgl¦dem sumy)

(I prawo de Morgana - dopeªnienie sumy jest równe iloczynowi dopeªnie«)

(II prawo de Morgana - dopeªnienie iloczynu jest równe sumie dopeªnie«)

Liczby naturalne
Najwa»niejszymi liczbami, zbiorem na bazie którego zbudowana jest caªa matematyka jest zbiór liczb
naturalnych

(1, 2, 3, . . .).

zaczynaj¡c od 1.

Oznaczamy go

N.

Liczba naturalna to ka»da z liczb, do której mo»emy doliczy¢,

Zbiór liczb naturalnych jest zbiorem niesko«czonym gdy» nie istnieje najwi¦ksza

liczba naturalna (mo»na liczy¢ bez ko«ca). Liczb¡ naturaln¡ jest na przykªad liczba 4, liczba 1000
100000000000
czy liczba 100000000000
. Matematyk niemiecki Leopold Kronecker (1823-1891) twierdziª, »e
Bóg stworzyª liczby naturalne, a wszystko inne jest dzieªem czªowieka. Nie istnieje najwi¦ksza liczba
naturalna, gdy» do ka»dej pomy±lanej liczby mo»na doda¢ 1 lub dowoln¡ inn¡ liczb¦, otrzymuj¡c liczb¦
wi¦ksz¡.

Liczby naturalne sªu»¡ po prostu do liczenia a tak»e ustalania kolejno±ci.

Poj¦cie liczby

naturalnej jest jednym z najstarszych i najbardziej abstrakcyjnych poj¦¢, co wcale nie przeszkadza nam
z nich korzysta¢. Dysponuj¡c jedynk¡, ªatwo jest otrzyma¢ wszystkie inne liczby naturalne. Jak? Ano
trzeba tylko cierpliwie dodawa¢.

Liczby pierwsze i zªo»one.
Liczba naturalna

p

Bardzo wa»nymi liczbami po±ród liczb naturalnych s¡ liczby pierwsze.

jest liczb¡ pierwsz¡, je±li

p 6= 1

i

p

dzieli si¦ tylko przez

1

i przez siebie.

pierwszych jest niesko«czonie wiele (czyli nie istnieje najwi¦ksza liczba pierwsza).

Liczb

Liczb¦ naturaln¡,

która nie jest liczb¡ pierwsz¡ nazywamy liczb¡ zªo»on¡. Liczby pierwsze maj¡ wielkie znaczenie w teorii
liczb. Od 2 do 100 mamy nast¦puj¡ce liczby pierwsze:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97
Ciekawostka: najwi¦ksza odkryta dot¡d liczba pierwsza ma ponad 17 milionów cyfr. Zapis jej jest bardzo
57885161
prosty, p = 2
1.
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Rozkªad liczby na czynniki pierwsze.

Ka»d¡ liczb¦ naturaln¡ daje si¦ przedstawi¢ jako iloczyn

liczb pierwszych (mog¡ one si¦ powtarza¢) tylko na 1 sposób. Przedstawienie to nazywamy rozkªadem
liczby na czynniki pierwsze. Dla przykªadu

1500 = 2×2×3×5×5×5.

Aby rozªo»y¢ liczb¦ naturaln¡ na

czynniki pierwsze nale»y dan¡ liczb¦ dzieli¢ (bez reszty) przez liczby pierwsze do momentu, a» zostanie
tylko liczba 1.

NWD i NWW liczb naturalnych.

Najwi¦kszy wspólny dzielnik liczb naturalnych jest to najwi¦ksza

liczba przez któr¡ dziel¡ si¦ dane liczby. Najmniejsza wspólna wielokrotno±¢ liczb naturalnych jest to
najmniejsza liczba która dzieli si¦ przez dane liczby.
Aby obliczy¢ NWD danych liczb trzeba liczby te rozªo»y¢ na czynniki pierwsze, a nast¦pnie przemno»y¢
przez siebie te czynniki pierwsze, które wystepuj¡ w rozkªadzie ka»dej liczby. Aby obliczy¢ NWW danych
liczb trzeba liczby te rozªo»y¢ na czynniki pierwsze, a nast¦pnie przemno»y¢ jedn¡ z liczb przez czynniki
pierwsze drugiej liczby, które nie wystepuj¡ w rozkªadzie pierwszej liczby. Je±li spotkamy si¦ z potrzeb¡
obliczenia najmniejszej wspólnej wielokrotno±ci z wi¦cej ni» dwóch liczb, mo»na pogrupowa¢ je parami
i liczy¢ najpierw po dwie, nast¦pnie ich wyniki ª¡czy¢ w pary i ponownie obliczy¢ NWW.

Liczby caªkowite
0.

Liczby caªkowite to liczby naturalne, liczby do nich przeciwne (naturalne ze znakiem minus) i
piszmy kilka liczb caªkowitych:
mniejsz¡ jest oczywi±cie liczba

Wy-

−3, −2, −1, 0, 1, 2, 3, . . . . W przypadku liczb naturalnych liczb¡ naj1 i nie istnieje liczba najwi¦ksza; w przypadku liczb caªkowitych nie

istnieje nie tylko najwi¦ksza ale te» najmniejsza liczba caªkowita. Liczby caªkowite ró»ni¡ce si¦ tylko
znakiem nazywamy liczbami przeciwnymi. Liczb¡ przeciwn¡ do
czamy

0

jest

0.

Zbiór liczb caªkowitych ozna-

Z.

Liczby wymierne
Liczby wymierne to po prostu dobrze znane nam uªamki.

Oczywi±cie ka»da liczba caªkowita te» jest
2127
, 14159.
uªamkiem (a zatem liczb¡ wymiern¡) o mianowniku 1. Liczby wymierne to na przykªad 1,
7213
√ √
Liczbami wymiernymi nie s¡

2, 3, π ,

o czym dalej.

Zbiór liczb wymiernych oznaczamy

Q.

Cieka-

wostka: Mo»e wydawa¢ si¦ to dziwne, ale zbiór liczb wymiernych ma tyle samo elementów co zawarty
w nim zbiór liczb naturalnych. Takie cuda s¡ mo»liwe, ale tylko w±ród zbiorów niesko«czonych,

Uªamki dziesi¦tne: sko«czone, niesko«czone okresowe.

Uªamkiem dziesi¦tnym nazywamy uªa-

mek, którego mianownik jest pewn¡ pot¦g¡ o wykªadniku naturalnym liczby 10.

Uªamki dziesi¦tne

zapisuje si¦ bez kreski uªamkowej, ale z przecinkiem, który oddziela cz¦±¢ caªkowit¡ od cz¦±ci uªamkowej. Pierwsze miejsce po przecinku oznacza cz¦±ci dziesi¡te, drugie setne, trzecie tysi¡czne, itd. Je»eli
ci¡g cyfr po przecinku si¦ ko«czy, mamy do czynienia z uªamkiem dziesi¦tnym sko«czonym. Na uªamek
m
n
dziesi¦tny sko«czony mo»na przeksztaªci¢ ka»dy uªamek zwykªy, którego mianownik jest postaci 2 × 5
(w rozkªadzie mianownika na czynniki pierwsze wyst¦puje iloczyn tylko pot¦g liczb 2 i 5).
Na przykªad:

1
54
625
625
1
= 5
= 5 =
= 5
= 0, 0625
5
160
2 ×5
2 ×5
10
100000
Uªamkiem dziesi¦tnym okresowym nazywamy uªamek dziesi¦tny, w zapisie którego od pewnego miejsca
okre±lony zestaw cyfr powtarza si¦ w niesko«czono±¢.

Na uªamek dziesi¦tny okresowy mo»na prze-

ksztaªci¢ ka»dy uªamek zwykªy, w któtego mianowniku wyst¦puj¡ pot¦gi innych liczb ni»

2

lub

5.

Prze-

ksztaªcenie takiego uªamka zwykªego do postaci uªamka dziesi¦tnego okresowego polega na wykonaniu
pisemnego dzielenia licznika przez mianownik, do momentu w którym cyfry po przecinku zaczn¡ si¦
powtarza¢. Przeksztaªcimy uªamek dziesi¦tny okresowy na zwykªy na przykªadzie uªamka okresowego

0, (23).
równo±¢

Oznaczmy

99x = 23,

x = 0, (23),

zatem

sk¡d otrzymujemy

100x = 23, (23).
x = 23
. Uªamki
99

liczby wymierne.
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Odejmuj¡c stronami obie równo±ci dostajemy
dziesi¦tne niesko«czone okresowe reprezentuj¡

Liczby niewymierne
Liczba niewymierna to liczba, której nie da si¦ przedstawi¢ w postaci uªamka. Na przykªad liczbami
niewymiernymi s¡ pierwiastki dowolnego stopnia z liczb caªkowitych, które same nie s¡ liczbami caªkowitymi (np.

√ √ √
2, 3, 3 5)

Inn¡ liczb¡ niewymiern¡ jest liczba

π ∼
= 3, 14159

(jest to stosunek dªugo±ci

okr¦gu do jego ±rednicy), a tak»e zapewne jeszcze nieznan¡ nam, ale bardzo wa»na w matematyce liczba

e∼
= 2, 7182

(tzw. liczba Eulera).

Uªamki dziesi¦tne niesko«czone nieokresowe.

Uªamkiem dziesi¦tnym niesko«czonym nieokreso-

wym nazywamy uªamek dziesi¦tny, w zapisie którego po przecinku wyst¦puje niesko«czenie wiele cyfr,

0, 123456789101112131415... (po
0, 101001000100001... (mi¦dzy kolejnymi jedynkami

po±ród których których »aden ich ci¡g nie powtarza si¦, na przykªad
przecinku wyst¦puj¡ kolejne liczby naturalne) lub

zwi¦ksza si¦ liczba zer). Uªamki dziesi¦tne niesko«czone nieokresowe reprezentuj¡ liczby niewymierne.

Liczby rzeczywiste
Poj¦cie liczby rzeczywistej jest obejmuje wszystkie rodzaje liczb: liczby naturalne, caªkowite, uªamki,
oraz liczby niewymierne. Zbiór liczb rzeczywistych oznaczamy symbolem

R.

O± liczbowa
Zbiór liczb rzeczywistych mo»na przedstawi¢ w postaci osi liczbowej. Jest to prosta, na której ustalono
punkty odpowiadaj¡ce liczbie

0 i liczbie 1.

Gdzie s¡ pozostaªe liczby? Poªo»enie liczb caªkowitych wida¢

od razu. Liczby wymierne (uªamki) te» ªatwo znale¹¢ (jak?). Punkty, które nie odpowiadaj¡ »adnej liczbie wymiernej reprezentuj¡ liczby niewymierne. Dokªadne znalezienie poªo»enia liczby niewymiernej na
osi liczbowej jest trudne a czasami niemo»liwe. Dzi¦ki modelowi osi liczbowej ka»dej liczba rzeczywistej
odpowiada pewien punkt na osi liczbowej i odwrotnie, ka»demu punktowi na osi liczbowej odpowiada
pewna liczba rzeczywista.

Przedziaªy liczbowe
•

(a; b) nazywamy zbiór
a < x < b. Mo»e to si¦

Przedziaªem liczbowym ograniczonym otwartym
wistych

x

speªniaj¡cych nierówno±¢ postaci:

wszystkich liczb rzeczywydawa¢ dziwne, ale w

przedziale otwartym nie istnieje ani liczba najwi¦ksza ani najmniejsza.

•

rzeczywistych
najwi¦ksza

•

b

x

speªniaj¡cych nierówno±¢ postaci:

i liczba najmniejsza

a.
(a; +∞) nazywamy zbiór wszystkich liczb rzex > a.

Przedziaªem liczbowym nieograniczonym otwartym
czywistych

•

< a; b > nazywamy zbiór wszystkich liczb
a 6 x 6 b. W tym przedziale istnieje liczba

Przedziaªem liczbowym ograniczonym domkni¦tym

x

speªniaj¡cych nierówno±¢ postaci:

< a; +∞) nazywamy zbiór wszystkich liczb
x > a.

Przedziaªem liczbowym nieograniczonym domkni¦tym
rzeczywistych

x

speªniaj¡cych nierówno±¢ postaci:
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•

czywistych x speªniaj¡cych nierówno±¢ postaci:

•

(−∞; a) nazywamy zbiór wszystkich liczb rzex < a.

Przedziaªem liczbowym nieograniczonym otwartym

•

(−∞; a > nazywamy zbiór wszystkich liczb
x 6 a.

Przedziaªem liczbowym nieograniczonym domkni¦tym
rzeczywistych x speªniaj¡cych nierówno±¢ postaci:
Przedziaª nieograniczony

(−∞; +∞)

jest to»samy ze zbiorem liczb rzeczywistych.

Oprócz powy»szych przedziaªów istniej¡ równie» przedziaªy otwarto-domkni¦te, których zdeniowanie
nie nastr¦cza trudno±ci.

Warto±¢ bezwzgl¦dna liczby (moduª)
Warto±ci¡ bezwzgl¦dn¡ liczby rzeczywistej nieujemnej (moduªem) jest ta sama liczba, a warto±ci¡ bezwzgl¦dn¡ liczby rzeczywistej ujemnej, jest liczba
( do niej przeciwna. Zapisujemy to tak:

| a |=

a
dla a > 0
−a dla a < 0

Warto±¢ bezwzgl¦dna liczby rzeczywistej odpowiada odlegªo±¢ tej liczby od zera na osi liczbowej.

Równania i nierówno±ci z warto±ci¡ bezwzgl¦dn¡.

Czasami warto±¢ bezwzgl¦dna wyst¦puje w

równaniach lub nierówno±ciach. Jak sobie z nimi radzi¢ pokazuj¡ poni»sze przykªady.

Przykªad 1:

Rozwi¡za¢ równanie:

bezwzgl¦dna jakiej liczby wynosi

1?

|x − 6| = 1

Równanie rozwi¡»emy metod¡ lozoczn¡. Warto±¢

Otó» s¡ to liczby

1 i 1.

Zatem pod znakiem warto±ci bezwzgl¦dnej

1 lub 1. Skoro tak, to x − 6 = 1 lub x − 6 = −1. Zatem równanie
ma dwa rozwi¡zania: x1 = 7 i x2 = 5.
Przykªad 2: Rozwi¡za¢ nierówno±¢ |x − 6| > 3 Równanie rozwi¡»emy równie» metod¡ lozoczn¡.
Jaka liczba ma warto±¢ bezwzgl¦dn¡ wi¦ksz¡ od 3? Otó» liczba wi¦ksza od 3 lub mniejsza od 3. Zatem
x−6 > 3 lub x−6 < −3. Czyli x > 9 lub x < 3. Zatem rozwi¡zaniem nierówno±ci jest suma przedziaªów
(−∞; 3) ∪ (9; +∞).
po lewej stronie równania musi sta¢

Bª¦dy przybli»e« (wzgl¦dny i bezwzgl¦dny)
Bª¦dy przybli»e« pokazuj¡, w jakim stopniu zaokr¡glona liczba jest inna, od liczby pierwotnej. Wyró»niamy dwa rodzaje bª¦dów przybli»e«; s¡ to bª¡d bezwzgl¦dny i bª¡d wzgl¦dny.
Bª¡d bezwzgl¦dny

∆,

to warto±¢ bezwzgl¦dna z ró»nicy przybli»enia

a0

i danej liczby

a.

Wzór na bª¡d

bezwzgl¦dny ma wi¦c posta¢:

∆ = |a − a0 |
Bª¡d wzgl¦dny

δ

pokazuje jak¡ cz¦±ci¡ danej liczby jest warto±¢, o jak¡ zani»yli±my lub zawy»yli±my

liczb¦. Wzór na bª¡d wzgl¦dny ma posta¢:

δ=

∆
|a − a0 |
=
a
a

Równania i nierówno±ci pierwszego stopnia z 1 niewiadom¡
Równaniem z jedn¡ niewiadom¡

x,

nazywamy równanie postaci:

algebraicznym, w którym wyst¦puje zmienna
liczb, dla których wyra»enie
która podstawiona za

x

f (x)

x

oraz liczby.

3x − 9 = 0

gdzie

f (x)

jest wyra»eniem

Dziedzina równania, to zbiór wszystkich

ma sens liczbowy. Rozwi¡zaniem równania nazywamy ka»d¡ liczb¦,

czyni powy»sz¡ równo±¢ prawdziw¡.

Przykªady równa« z jedn¡ niewiadom¡:
1.

f (x) = 0

(rozwi¡zaniem jest

x = 3)
8

2.

x2 − 4 = 0

3.

x+1
x−2

Niech

(rozwi¡zaniami s¡

+2=0

aib

x1 = 2 i x2 = −2)

(rozwi¡zaniem jest

x = 1)

b¦d¡ liczbami rzeczywistymi i

a 6= 0.

Równaniem pierwszego stopnia z jedn¡ niewiadom¡ x,

ax + b = 0

nazywamy równanie postaci:

i ka»de, które da si¦ do tej postaci sprowadzi¢.

Nierówno±ci¡ pierwszego stopnia z jedn¡ niewiadom¡ x,

ax + b > 0

lub

ax + b < 0

lub

ax + b ≥ 0

lub

ax + b ≤ 0

nazywamy nierówno±¢ postaci:

i ka»d¡, któr¡ da si¦ do tej postaci sprowadzi¢.

Rozwi¡zaniem nierówno±ci nazywamy ka»d¡ liczb¦, która podstawiona za

x czyni nierówno±¢ prawdziw¡.

Równania i nierówno±ci pierwszego stopnia rozwi¡zywali±my w gimnazjum zatem nie b¦d¦ sposobu ich
rozwi¡zywania szczegóªowo omawiaª.

Procenty i punkty procentowe
Procent (%) to po prostu uªamek

1% =
Ot i caªa tajemnica.

1
. A zatem
100

1
15
53
100
, 15% =
, 53% =
, 100% =
100
100
100
100

Aby obliczy¢ dany procent z jakiej± liczby nale»y po prostu pomno»y¢ uªamek

odpowiadaj¡cy danemu procentowi przez t¦ liczb¦.

Przykªad 1:

Komputer kosztowaª 1500 zª. Zrobiono promocj¦ i obni»ono jego cen¦ o 20%. Ile kosztuje

teraz?

1500 − 20% × 1500 = 1500 −

20
× 1500 = 1500 − 300 = 1200
100

Odp.: Kosztuje 1200 zª.

Przykªad 2:

Komputer po 30% obni»ce kosztuje 910 zª.

Przykªad 3:

Komputer kosztowaª 1000 zª, za± po obni»ce jego cena wynosi 750 zª.

Ile kosztowaª przed obni»k¡?

Tym razem
70
musimy wprowadzi¢ niewiadom¡ x; jest to cena przed obni»k¡ Ukªadamy równanie: 70, czyli
×x=
100
910, zatem x = 1300. Odp.: 1300 zª.
O ile procent

zostaªa obni»ona cena? Jasne jest, »e cen¦ obni»ono o 250 zª. Musimy zatem ustali¢ jaki to procent
ceny wyj±ciowej czyli zamieni¢ uªamek 250/1000 na procent.

25
250
=
= 25%
1000
100
Odp.: Cen¦ obni»ono o 25%.

Przykªad 4:

Komputer kosztowaª 1200 zª, nast¦pnie obni»ono jego cen¦ o 25%, za± po tygodniu cen¦

znów podwy»szono o 25%. Czy koniec ko«ców komputer staniaª czy zdro»aª i o ile? Liczymy cen¦ po
obni»ce:

1200 − 25% × 1200 = 1200 −

25
× 1200 = 1200 − 300 = 900
100

Czyli po obni»ce kosztuje 900 zª. Teraz liczymy cen¦ po podwy»ce:

900 + 25% × 900 = 900 +

25
× 900 = 900 + 225 = 1125
100

Odp.: Komputer staniaª o 75 zª.

Przykªad 5:

Zmieszano 1000 g wody z 250 g soli. Ilu procentowy roztwór soli otrzymano?

Mamy 1250 g mieszaniny, z czego 250 g to sól. Zatem:

250
1
= = 0.2 = 20%
1250
5
9

Odp.: Otrzymano roztwór o st¦»eniu 20%.

Punkt procentowy.

Punkt procentowy jest to ró»nica mi¦dzy dwiema warto±ciami podanymi w

procentach. I tak, je±li zarabiasz aktualnie 5 tys. zª, a szef mówi Ci, »e jak b¦dziesz dobrze pracowaª to
dostaniesz 10 proc. podwy»ki, a jak ±wietnie to 20%, to ró»nica pomi¦dzy 20% i 10% wynosi

20−10 = 10

punktów procentowych. Gdyby jednak zapyta¢ o ile procent jest wi¦ksza druga podwy»ka od pierwszej
10%
= 1 = 100%.
odpowied¹ byªaby 100%, bowiem 20% − 10% = 10%,
10%
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