
Temat 20. Przedziały 
 
Będziemy wiedzieć:  
- kiedy zbiór jest ograniczony, nieograniczony; 
Będziemy znać:  
- sposób zapisu symbolicznego zbiorów; 
Będziemy potrafić:  
- określić, kiedy zbiór jest domknięty, otwarty lub jednostronnie domknięty; 
- zaznaczyć dany przedział na osi liczbowej; 
- wyznaczyć przedział opisany nierównością; 
- wymienić liczby należące do danego przedziału i spełniające określone warunki. 
 
Przedziały liczbowe są jedynie częścią zbioru liczb rzeczywistych, czyli zawierają się w nim lub inaczej: stanowią jego podzbiór. 
 
Dany przedział liczbowy można zapisać w postaci warunku, jako przedział w określonych nawiasach lub wyznaczyć na osi 
liczbowej 
Oś liczbowa to prosta, na której obrano dwa punkty i przypisano im liczby 0 i 1, wyznaczając w ten sposób jednostkę. Na osi 
można zaznaczyć nieskończenie wiele liczb.  
 

Chcąc zaznaczyć liczby, które są rozwiązaniem układu dwóch warunków: {
𝑥 ≤ 3

𝑥 > −2
, otrzymamy następujące rozwiązanie:  

 
Powyższy przedział jest prawostronnie domknięty (czasami bywa też nazywany lewostronnie otwarty), gdyż liczba 3 do 
niego należy (symbolizuje ją wypełnione kółeczko), natomiast liczba -2 już nie, czyli nie spełnia podanej nierówności 
(symbolizuje ją niewypełnione kółeczko). 
Powyższy układ warunków można zapisać także w jednej linii: −2 < 𝑥 ≤ 3 
Gdyby zapis był następujący: −2 ≤ 𝑥 ≤ 3 to przedział byłby domknięty (po obu stronach byłyby wypełnione kółeczka). 
Gdyby zapis był następujący: −2 < 𝑥 < 3 to przedział byłby otwarty (po obu stronach byłyby niewypełnione kółeczka). 
Gdyby zapis był następujący: 𝑥 > −2 to przedział byłby lewostronnie otwarty nieograniczony. 
Gdyby zapis był następujący: 𝑥 ≤ 3 to przedział byłby prawostronnie domknięty nieograniczony. 
 
 
Jak wyglądałby zapis przedziału lewostronnie domkniętego? 
 
Na podstawie zapisu w postaci przedziału, można wyprowadzić nierówność:  
Jeżeli 𝑥 = (−3; 4⟩, to −3 < 𝑥 ≤ 4 
 
Zaznacz na osi liczbowej, a następnie zapis w postaci nierówności następujące przedziały liczbowe (określ również czy są 
otwarte, czy domknięte):  
Jeżeli 𝑥 = (3; 7⟩, to 
Jeżeli 𝑥 = (1; 2⟩, to 

Jeżeli 𝑥 = (−10; −4⟩, to 
 

 
Powyższy przykład przedstawia graficznie przedział otwarty (-2;). Gdyby przy -2 na osi liczbowej było czarne kółeczko, to 
należałoby go traktować jako przedział lewostronnie domknięty ⟨−2; ∞). 
 
Ciekawe zadanie 10 do rozwiązania jest przedstawione na stronie 66 w podręczniku do matematyki Nowej Ery:  
Dla jakich wartości parametru p przedziały ⟨𝑝; 𝑝 + 1⟩ 𝑜𝑟𝑎𝑧 ⟨2𝑝;  2𝑝 + 1⟩ mają dokładnie jeden punkt wspólny? 
Należy założyć następujące możliwości:  
p>1 wtedy p+1=2p   p=1 
p<0 wtedy p=2p+1   p=-1 
p=0 wtedy  ponieważ przedziały się pokrywają. 
 

dla p>0   lub dla p<0  


