
Περί συνόλων και ενδεχομένων 

Παρατηρήσεις 

Γενικές 

1. Κάθε σύνολο που περιέχει στοιχεία θεωρείται ότι αυτά έχουν μία τουλάχιστον ιδιότητα Ι, 

η οποία και τα καθορίζει σαν μια ολότητα. 

Το κενό σύνολο δεν περιέχει στοιχεία. Μπορούμε να θεωρούμε ότι παριστάνει κάτι που 

είναι αδύνατο να ισχύει. 

Η έκφραση xΑ σημαίνει ότι «το στοιχείο x έχει την ιδιότητα που περιγράφει και 

καθορίζει το Α». 

Η έκφραση xΑ σημαίνει ότι «το στοιχείο δεν έχει την ιδιότητα Ι» 

2. Κάθε σύνολο θεωρείται υποσύνολο ενός βασικού συνόλου  Ω (λέγεται και σύνολο 
Αναφοράς).  
Σε πειράματα τύχης είναι ο δειγματικός χώρος τους.  
Πρόκειται για το σύνολο των δυνατών αποτελεσμάτων του πειράματος τύχης.  
Τα σύνολα τότε λέγονται ενδεχόμενα του πειράματος. 

3. Το κενό σύνολο ή αδύνατο ενδεχόμενο  είναι υποσύνολο οποιουδήποτε 
συνόλου. 
πx.  = {xΙR   x

2
+1 = 0} , το ενδεχόμενο να ρίξουμε δύο ζάρια και να έχουμε 

άθροισμα 13. 

4. Όταν χρησιμοποιούμε μεταβλητές πρέπει να καθορίζουμε πάντα το σύνολο 
Αναφοράς τους. 

5. Κάθε σύνολο Α έχει ένα πλήθος στοιχείων που ονομάζεται πληθικός αριθμός του 
συνόλου και συμβολίζεται με Ν(Α) . 
Όταν μιλάμε για ενδεχόμενα σε ένα πείραμα τύχης  τότε 
Ν(Ω) : είναι το πλήθος των δυνατών αποτελεσμάτων του 
Ν(Α) : είναι το πλήθος των ευνοϊκών για το Α αποτελεσμάτων. 
πχ. Αν το πείραμα έχει Ω = {1, 2, 3, 4, 5, 6}  και Α = {xΩ  x άρτιος}, 
τότε  Ν(Ω) =6 και Ν(Α) = 3. 

Παράσταση συνόλων 

6. Τα σύνολα συμβολίζονται με κεφαλαία γράμματα και παριστάνονται με τους εξής 
τρόπους 
α. με περιγραφή  πχ Α = {xΙR   x2

x2  0}, Β= {xΖ x2 +x2  0} 
β. με αναγραφή των στοιχείων του πχ Α = [1, 2], Β= {2, 1, 0, 1} 
γ. με διαγράμματα του Venn. 

    

  



 Σημειώσεις θεωρίας  

Επιμέλεια Σ. Κούρτης Σελίδα 2 
 

Πράξεις συνόλων (ενδεχομένων) 

7. α.  Συμπλήρωμα συνόλου Α΄, Α΄ = {xΩ xΑ} 
     Αποτελείται από τα στοιχεία (αποτελέσματα) που  
     δεν ανήκουν στο Α, ή  
     το ενδεχόμενο Α΄, πραγματοποιείται όταν  
     δεν πραγματοποιείται το Α 
β.  Ένωση συνόλων  ΑΒ,    ΑΒ = {xΩ xΑ ή xΒ} 
   Αποτελείται από τα στοιχεία (αποτελέσματα) που  
  ανήκουν  στα  δύο σύνολα δηλ. έχουν μία τουλά-      
   χιστον  ιδιότητα  από τις ιδιότητες των στοιχείων    
  του Α ή του Β   (διάζευξη) ή  
    πραγματοποιείται όταν συμβαίνει ένα τουλάχιστον από τα Α ή Β.  
γ.  Τομή συνόλων   ΑΒ,  ΑΒ = {xΩ  xΑ και xΒ} 
  Αποτελείται από τα στοιχεία (αποτελέσματα) που  
   ανήκουν και στα  δύο σύνολα δηλ. έχουν και τις δύο  
   τις ιδιότητες των στοιχείων  του Α ή του Β    
   (σύζευξη) ή   πραγματοποιείται όταν  
   συμβαίνουν και τα δύο μαζί. 
δ.  Η διαφορά ΑΒ  , ΑΒ= {xΩ xΑ και xΒ}  
   Αποτελείται από τα στοιχεία του Α και μόνο ή 
    πραγματοποιείται μόνο το Α. 
ε.   Το σύνολο (ΑΒ)(ΒΑ) 
      Αποτελείται από τα στοιχεία, που έχουν μόνο μία  
      από τις δύο ιδιότητες ή πραγματοποιείται μόνο το 
      ένα από τα δύο ενδεχόμενα.  

Βασικά σύνολα και συμβολισμοί τους  

Το σύνολο των Φυσικών αριθμών ΙΝ  = {0, 1, 2, 3, . . . } 
Το σύνολο των θετικών ακεραίων  ΙΝ   *    =  {1, 2, 3, . . .}  
Το σύνολο των ακεραίων   Ζ = {0, ±1,  ±2, ±3, . . . } 
Το σύνολο των μη μηδενικών ακεραίων  Ζ*={ ±1,  ±2, ±3, . . . } 

Το σύνολο των ρητών Q = {
a


, όπου αΖ και βΖ*} 

Το σύνολο των πραγματικών αριθμών IR   . 
Το σύνολο των μη μηδενικών πραγματικών IR  *.1 

Το σύνολο των αρρήτων  IR    Q 

Βασική σχέση  ΙΝ     Ζ    Q   IR    

                                                   
1 Το ( * ) σαν εκθέτης στο σύμβολο του συνόλου των αριθμών, δηλώνει τους αριθμούς του συνόλου 
εκτός του 0. 
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