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Zbiory przeliczalne 

Definicja 

Mówimy, że dwa zbiory 𝐴 i 𝐵 są równoliczne, jeżeli istnieje bijekcja                    
pomiędzy tymi zbiorami, tzn. każdy element ze zbioru A możemy połączyć  
w parę z innym elementem ze zbioru B, tak że żaden element należący do 
któregokolwiek ze zbiorów nie pozostanie sam. 

Przykłady zbiorów równolicznych 

1) 𝐴 =  {2,5,7,8} oraz 𝐵 =  {∆, □,◊,○} 

2) Zbiór liczb parzystych oraz zbiór liczb nieparzystych. 

3) Zbiór dni roku 2013 i zbiór dni roku 2014. 

     



Zbiory przeliczalne 

Definicja 

Mówimy, że zbiór A jest przeliczalny, gdy jest skończony lub gdy jest 
równoliczny ze zbiorem liczb naturalnych. 

Przykłady zbiorów przeliczalnych  

1) Zbiór liczb parzystych. 

2) Zbiór liczb pierwszych. 

3) Zbiór liczb całkowitych. 

4) Zbiór liczb wymiernych. 

5)   Zbiór trójek pitagorejskich. 



Zbiory nieprzeliczalne 

Definicja 

Mówimy, że nieskończony zbiór 𝐴 jest nieprzeliczalny, gdy nie jest 
równoliczny ze zbiorem liczb naturalnych. 

Przykłady zbiorów nieprzeliczalnych 

1) Zbiór liczb niewymiernych. 

2) Zbiór liczb rzeczywistych. 

3) Dowolny przedział [𝑎, 𝑏] w zbiorze liczb rzeczywistych (𝑎 < 𝑏). 

4) Zbiór potęgowy zbioru liczb naturalnych. 



Dowód nieprzeliczalności zbioru liczb 
rzeczywistych (tzw. metoda przekątniowa) 

• Dowód sprowadza się do wykazania, że zbiór liczb rzeczywistych  
z przedziału [0,1] nie jest przeliczalny. Załóżmy nie wprost, że jest. 
Możemy w takim razie rozwinięcia dziesiętne wszystkich liczb ustawić 
w ciąg: 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … . 

   𝑎1 = 0, 𝑎1,1 𝑎1,2 𝑎1,3 … 
   𝑎2 = 0, 𝑎2,1 𝑎2,2 𝑎2,3 … 
   𝑎3 = 0, 𝑎3,1 𝑎3,2 𝑎3,3 … 
   ˸ 
   𝑎𝑘 = 0, 𝑎𝑘,1 𝑎𝑘,2 𝑎𝑘,3 … 
   ˸ 
 

    

 



Dowód nieprzeliczalności zbioru liczb 
rzeczywistych (tzw. metoda przekątniowa), cd. 

Teraz konstruujemy liczbę 𝑥 𝜖 [0,1] w następujący sposób: 

bierzemy 𝑖 − tą liczbę po przecinku z 𝑖 − tej liczby naszego ciągu. Jeżeli 
jest ona nie większa niż 8 to w liczbie 𝑥 zapisujemy ją jako o jeden 
większą. Natomiast jeżeli jest ona równa 9, zamieniamy ją na 0. W ten 
sposób nasza nowa liczba 𝑥 =  0, 𝑥1 𝑥2 𝑥3 … różni się od każdej z liczb 
𝑎𝑘 co najmniej jedną cyfrą, więc nie występuje w utworzonym ciągu, 
choć miał on z założenia zawierać wszystkie liczby z tego przedziału. 
Sprzeczność. Zatem zbiór liczb rzeczywistych z przedziału [0,1] i zbiór 
liczb naturalnych nie są równoliczne. Tym bardziej cały zbiór liczb 
rzeczywistych i naturalnych. □ 


