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LICZBY NATURALNE 
  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 … 

 
      Liczby naturalne używane są do określania ilości 

(np. dwoje dzieci) oraz kolejności (np. drugie 
dziecko). 

     
    Zbiór liczb naturalnych oznaczamy literą N.  

 
    N jest zbiorem nieskończonym, co oznacza, że 

nie można wskazać największej liczby naturalnej. 
  

Matematycy wciąż toczą spór na temat 
tego, czy liczbę 0 można zaliczyć do zbioru 
liczb naturalnych, dlatego obydwa 
podejścia są dozwolone. 



LICZBY CAŁKOWITE 

… -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 … 
   Liczby całkowite to zbiór liczb naturalnych oraz ich 

liczb przeciwnych, czyli ujemnych.  
Zbiór liczb całkowitych jest rozszerzeniem zbioru 
liczb naturalnych o liczby ujemne.  
Liczby naturalne należą do zbioru liczb całkowitych.  
  

    Zbiór liczb całkowitych oznaczamy literą C. 

 

 



LICZBY WYMIERNE 
• To liczby, które można zapisać  

w postaci ułamka zwykłego 

 

 

 

 

 

 

Zbiór liczb wymiernych  oznaczamy literą W. 

 



LICZBY NIEWYMIERNE 
    To liczby, których nie można przedstawić w postaci 

ilorazu dwóch liczb całkowitych, czyli w postaci 
ułamka zwykłego.  
Rozwinięcie dziesiętne liczby niewymiernej jest 
nieskończone i nieokresowe. 

 

  

  

     Zbiór liczb niewymiernych  oznaczamy literami  NW 

          
 

          Przykłady liczb niewymiernych: π   
  

,  

,  



LICZBY RZECZYWISTE 

• Liczby rzeczywiste, to właściwie wszystkie 
liczby. Zaliczamy do nich zarówno liczby 
wymierne, jak i niewymierne , zarówno 
całkowite, jak i ułamki, zarówno dodatnie, jak  
i ujemne. Liczbą rzeczywistą jest również 
liczba 0. 

• Zbiór liczb rzeczywistych, czyli R jest 
największym zbiorem liczb.  

 



ZBIORY LICZBOWE 



LICZBY PARZYSTE 

• To takie liczby całkowite, które są podzielne 
przez 2 (bez reszty z tego dzielenia) 

• 0:2=0      2:2=1       4:2=2      6:2=3       itd. 

•   



    Iloczyn 2 kolejnych liczb naturalnych jest 
zawsze liczbą parzystą. 

    2 ∙ 3 = 6         3 ∙ 4 = 12       4 ∙ 5 = 20  itd.  

 

    Liczbę parzystą symbolicznie zapisujemy jako 

   2n , gdzie n jest dowolną liczbą całkowitą. 

    

   Liczby parzyste są więc wielokrotnościami  
liczby 2 



LICZBY NIEPARZYSTE 

    To takie liczby całkowite, których nie można 
podzielić przez 2 bez reszty  (przy dzieleniu 
przez 2 dają resztę 1) np.: 
...−5,−3,−1,1,3,5,... 

     3:2=1 r.1            5:2=2 r.1               7:2=3 r.1 
    17:2=8 r.1          25:2=12 r.1          101:2=50 r.1 
   
  Liczbę nieparzystą symbolicznie zapisujemy jako 
   2n+1 , gdzie n jest dowolną liczbą całkowitą. 
 

 



warto też wiedzieć, że: 

•  Zarówno liczby parzyste jak i nieparzyste mogą 
być dodatnie lub ujemne. 

• 0 (zero) jest liczbą parzystą, dlatego że jest 
podzielne przez 2, a ponadto występuje pomiędzy 
liczbami nieparzystymi (-1 i 1). 

•  Każda liczba, która jest kwadratem dowolnej 
liczby naturalnej n, jest tym samym sumą 
pierwszych n liczb nieparzystych. 
Przykład:  

     62 = 36 = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11         tutaj  n=6 
     42 = 16 = 1 + 3 + 5 + 7                        tutaj  n=4 

 



LICZBY PRZECIWNE 

To liczby, których suma wynosi 0 np.: 

 -2  i  2     bo -2 + 2 = 0 

  5  i  -5    bo 5 + (-5) = 0 

 

 



LICZBY ODWROTNE 

• To liczby, których iloczyn wynosi 1 np.: 

 



LICZBY DODATNIE 

• To  liczby rzeczywiste większe od 0   
(ze znakiem +). 



LICZBY UJEMNE 

• To liczby   rzeczywiste mniejsze od 0, czyli są to 
wszystkie liczby, które mają  minus przed sobą. 



Liczba 0 nie jest ani dodatnia, ani ujemna 



LICZBY NIEUJEMNE 

• To liczby rzeczywiste większe bądź równe 0, 
czyli te z plusami oraz  0. 



LICZBY NIEDODATNIE 

• To liczby rzeczywiste mniejsze bądź równe 0, 
czyli takie z minusami ale 0 do nich należy. 



LICZBY PIERWSZE 

• To liczby, które mają  tylko dwa 
dzielniki: 1 i samą siebie (np. 2, 3, 5, 
7, 11, 13,17, 19, 23, 29, 31, 37, …) 

• D(2)={1,2} 

• D(3)={1,3} 

• D(37)={1,37} 

 



LICZBY ZŁOŻONE 

  To liczby, które mają  więcej niż dwa 
dzielniki (np. 4, 6, 8,  9, 10, 12,14, 15, 
16, 18, 20, 21, …) 

   D(4)={1,2,4} 

   D(6)={1,2,3,6} 

   D(18)={1,2,3,6,9,18} 

 

   Liczby 0 i 1 nie są ani liczbami 
pierwszymi,  ani złożonymi. 
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