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Ime in priimek :       
 
Datum :        
 
UNIJA, PRESEK, PRAZNA MNOŽICA 
 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 Zapiši množico V∪R (V unija R).___________________________ 
 
 Zapiši množico R∪S.____________________________________ 
 
 Zapiši množico V∪R.____________________________________ 
 
 Zapiši množico V∪R∪S.__________________________________ 
 
 Zapiši množico V∩R (V presek R).__________________________ 
 
 Zapiši množico V∩S._____________________________________ 
 
 Zapiši množico S∩R._____________________________________ 
 
 Kako imenujemo množico V∩S. Zakaj?_______________________ 
 
  
2. Z rdečo barvo obkroži množico števil A={ }13,11,9,7,5,3,1  z modro barvo pa 
množico števil B={ }15,12,9,6,3  
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  A∩B=___________________________ 
 
  A∪B=___________________________ 
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Ime in priimek :       
 
Datum :        
 
UNIJA, PRESEK, PRAZNA MNOŽICA – 
REŠITVE 
 
1.  

 

 

 

 

 

 

 

 Zapiši množico V∪R (V unija R)={                             } 
 
 Zapiši množico R∪S={                                        } 
 
 Zapiši množico V∪S={                                                   } 
 
 Zapiši množico V∪R∪S ={                                                } 
 
 Zapiši množico V∩R (V presek R)={    } 
 
 Zapiši množico V∩S={ } ali 0 
 
 Zapiši množico S∩R={    } 
 
 Kako imenujemo množico V∩S. Zakaj?  Ta množica je prazna množica, 
saj množica  V in S nimata nobenega skupnega elementa. 
 
2. Z rdečo barvo obkroži množico števil A={ }13,11,9,7,5,3,1  z modro barvo pa 
množico števil B={ }15,12,9,6,3  
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  A∩B={ }9,3  
 
  A∪B={ }15,13,12,11,9,7,6,3,1  
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