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1. Zbiór wszystkich liczb naturalnych 𝑥 spełniających warunek −5 ⩽ 𝑥 < 5 to:
A. {0, 1, 2, 3, 4}

C. {−5, −4, −3, −2, 1, 0, 1, 2, 3, 4}

B. {−5, −4, −3, −2, −1, 0}

D. {0, 1, 2, 3, 4, 5}

2. Zbiór {−5, −4, −3, −2, −1, 0, 1, 2, 3}\𝑁 to:
A. {−5, −4, −3, −2, −1, 0}

B. {1, 2, 3}

C. {−5, −4, −3, −2, −1}

D. {0, 1, 2, 3}

3. Na rysunku przedstawiono schematycznie dwa zbiory 𝐴 i 𝐵. Kropkami zaznaczono wszystkie ich elementy.
Ile elementów mają podane zbiory: 𝐴\𝐵, 𝐵\𝐴, 𝐴 ∩ 𝐵, 𝐴 ∪ 𝐵?

4. Dane są przedziały 𝐴 = ⟨−9; 5) oraz 𝐵 = (−5; 2). Ile jest liczb całkowitych należących do zbioru 𝐴\𝐵?
A. 5

B. 8

C. 3

D. 9

5. Poniższe zbiory zaznacz na osi liczbowej i zapisz w postaci przedziałów:
a) (−4; 3⟩ ∪ (2; 7⟩

b) (−1; 4⟩ ∩ ⟨2; +∞)

c) (−∞; −3)\⟨−4; 0)

6. Niech 𝐷𝑛 oznacza zbiór wszystkich dzielników liczby 𝑛. Wyznacz zbiory:
a) 𝐷54 ∩ 𝐷12

b) 𝐷54 ∪ 𝐷12
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7. Dane są przedziały: 𝐴 = (−∞ ; 4), 𝐵 = ⟨−6; 10⟩.
a) Wypisz wszystkie liczby naturalne należące do zbioru 𝐴 ∩ 𝐵.
b) Podaj najmniejszą liczbę całkowitą należącą do zbioru 𝐵\𝐴.

8. Zaznacz na osi liczbowej zbiór R \[(−∞; −4 13 ) ∪ ⟨−1; +∞)]. Wypisz wszystkie liczby całkowite należące
do tego zbioru.

9. Przyjrzyj się rysunkom i odpowiedz na pytania.

Na którym rysunku zilustrowano:
a) zbiór ⟨−2; +∞) ∩ (3; 8⟩?
b) zbiór liczb spełniających warunek −2 < 𝑥 ⩽ 3 i jednocześnie warunek 0 < 𝑥 < 8?
c) zbiór liczb należących do przedziału (−2; 8) i jednocześnie spełniających warunek 𝑥 < 3?
d) zbiór (−∞; 8) ∩ ⟨−2; 3)?
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