
ARIP2 Cv. 5 

 

Množiny – řešení úloh 

 

Příklady  

1. Pomocí symbolů , , , ,A B C ∪ ∩ −  zapište množiny, vyšrafované na 

obrázcích. 

2. Na Vennově diagramu pro tři množiny A, B, C zakreslete následující 
množiny: 

a) A B C′∩ ∩  

b) ( )A B C′ ∩ ∪  

c) ( )B A C− ∩  

d) ( )C B A− −  

e) ( )A B C− ∪  

f) ( ) ( )A B B C∩ − ∪  

 

3. Zakreslete pomocí Vennových diagramů následující situace: 

a) Množiny A a B mají každá 8 prvků, dohromady je v obou množinách 
12 prvků. 

b) Pouze v množině A leží 15 prvků, pouze v množině B 24 prvků, 
v obou množinách je celkem 11 prvků. 

c) A má 9 prvků, B má 15 prvků, A B∩  má 4 prvky. 

d) A B∪  má 12 prvků, A má 5 prvků, B má 12 prvků. 

e) A B∪  má 9 prvků, A má 5 prvků, B má 6 prvků. 



4. Ve třídě je celkem 32 studentů. Studenti si mohli vybrat ze tří volitelných 
předmětů: konverzace v angličtině, fyzikální seminář a praktika 
z biologie. Pouze fyzikální seminář si vybralo 8 studentů. Na konverzaci 
v angličtině, ale ne na praktika z biologie se hlásí 10 studentů. Praktika 
z biologie si vybralo 5 studentů. Kolik studentů si nevybralo žádný 
volitelný předmět?  

5. Studenti čtvrtého ročníku střední školy si mohli vybrat ze tří volitelných 
předmětů: deskriptivní geometrie, programování, filozofie. Žádný student 
si nevybral všechny tři předměty. Jeden předmět si vybralo 11 studentů. 
Dva předměty si vybralo 16 studentů. 4 studenti si nevybrali žádný 
volitelný předmět. Programování a filozofii si vybralo 6 studentů, 
deskriptivu a filozofii 8 studentů. Deskriptivu si vybralo 13 studentů, 
deskriptivu nebo filozofii 21 studentů. Kolik je celkem studentů ve 
čtvrtém ročníku? Kolik studentů si vybralo pouze filozofii? Kolik 
studentů si vybralo deskriptivu nebo programování? Kolik studentů si 
vybralo programování nebo filozofii, ale ne deskriptivu? 

6. Ze 129 studentů prvního ročníku vysoké školy chodí pravidelně do menzy 
na oběd nebo večeři 116 studentů, 62 studentů nechodí na oběd nebo 
nechodí na večeři. Přitom na obědy jich chodí o 47 více, než na večeře. 
Kolik z nich chodí na obědy i večeře, kolik jenom na večeře, kolik jenom 
na obědy? 

7. Ze 35 žáků jedné třídy jich bylo o prázdninách na zájezdě ve Francii 7 a 
právě tolik jich bylo v Itálii. Řecko navštívilo 5 žáků. Žádnou z těchto 
zemí nenavštívilo 21 žáků, všechny tři navštívil jeden žák. V Itálii a 
Řecku byli 2 žáci, ve Francii a Řecku jeden žák. Kolik žáků navštívilo o 
prázdninách Francii nebo Itálii, Řecko nebo Francii, Itálii nebo Řecko? 

 


