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ΑΛΓΕΒΡΑ  
Α΄ Λυκείου 

 
Πιθανότητες 

Λεκτικά – Τύποι – Διαγράμματα Venn 

 

Στους πίνακες που ακολουθούν, ασχολούμαστε με τη “μετάφραση” μεταξύ τριών μορφών αναπαράστασης στη θεωρία συνόλων. Τα δεδομένα 

ενός προβλήματος, συνήθως δίνονται στη φυσική γλώσσα (λεκτικά) και πρέπει να μεταφραστούν σε τύπους με πράξεις συνόλων για να 

μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη λύση του προβλήματος. Πρέπει να δοθεί προσοχή στις χαρακτηριστικές λέξεις (είναι σημειωμένες με 

έντονα γράμματα) που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένες πράξεις συνόλων. Πολλές φορές  είναι πιο εύκολο να μεταφράσουμε τα δεδομένα από τη 

φυσική γλώσσα πρώτα σε διαγράμματα Venn και στη συνέχεια σε τύπους με πράξεις συνόλων.  

 

Στον πρώτο πίνακα δίνεται η πιο συνηθισμένη περίπτωση, που τα δύο ενδεχόμενα (σύνολα) Α και Β έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Στον δεύτερο 

πίνακα δίνονται επιπλέον κάποιες ειδικές περιπτώσεις (τα δύο ενδεχόμενα Α και Β να είναι ασυμβίβαστα, το Α να είναι υποσύνολο του Β και το 

Β να είναι υποσύνολο του Α). Στον τρίτο πίνακα δίνονται οι λύσεις του πρώτου και του δεύτερου πίνακα ώστε να μπορείτε να ελέγξετε την 

ορθότητα των απαντήσεών σας.  



 

ΛΕΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΙ VENN 

Πραγματοποιείται το Α ή το Β, πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα Α, Β ΑΒ ή  

(Α–Β)(Β–Α)(ΑΒ) 

 
Πραγματοποιούνται τα Α και Β, πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα Α, Β ΑΒ 

 
Όχι Α, δεν πραγματοποιείται το Α Α΄  

 
Πραγματοποιείται το Α αλλά όχι το Β, πραγματοποιείται μόνον το Α Α–Β ή  

ΑΒ΄ 

 
Πραγματοποιείται μόνον ένα από τα Α, Β, πραγματοποιείται ακριβώς ένα από τα Α, Β (Α–Β)(Β–Α) ή  

(ΑΒ)–(ΑΒ) 

 
Πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα Α, Β (ΑΒ)΄ ή  

(ΑΒ)΄(Α–Β)(Β–Α) 

 
Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β (ΑΒ)΄ 

 
Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β ή πραγματοποιούνται ταυτόχρονα (ΑΒ)΄(ΑΒ) 

 
Πραγματοποιείται το Α ή δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β Α(ΑΒ)΄ 

 
Πραγματοποιείται μόνον το Α ή δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β (Α–Β)(ΑΒ)΄ 

 



 

 

ΛΕΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΙ VENN 

Πραγματοποιείται το Α ή το Β, 

πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα 

Α, Β 

 

       
Πραγματοποιούνται τα Α και Β, 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα Α, Β 

 

       
Όχι Α, δεν πραγματοποιείται το Α  

       
Πραγματοποιείται το Α αλλά όχι το Β, 

πραγματοποιείται μόνον το Α 

 

       
Πραγματοποιείται μόνον ένα από τα Α, Β, 

πραγματοποιείται ακριβώς ένα από τα Α, Β 

 

       
Πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα Α, Β  

       
Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β  

       
Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β ή 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 

 

       
Πραγματοποιείται το Α ή δεν 

πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β 

 

       
Πραγματοποιείται μόνον το Α ή δεν 

πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β 

 

       



 

 

ΛΕΚΤΙΚΑ ΤΥΠΟΙ VENN 

Πραγματοποιείται το Α ή το Β, 

πραγματοποιείται τουλάχιστον ένα από τα 

Α, Β 

ΑΒ ή  

(Α–Β)(Β–Α)(ΑΒ) 

       
Πραγματοποιούνται τα Α και Β, 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα τα Α, Β 
ΑΒ 

       
Όχι Α, δεν πραγματοποιείται το Α Α΄  

       
Πραγματοποιείται το Α αλλά όχι το Β, 

πραγματοποιείται μόνον το Α 

Α–Β ή  

ΑΒ΄ 

       
Πραγματοποιείται μόνον ένα από τα Α, Β, 

πραγματοποιείται ακριβώς ένα από τα Α, Β 
(Α–Β)(Β–Α) ή  

(ΑΒ)–(ΑΒ) 

       
Πραγματοποιείται το πολύ ένα από τα Α, Β (ΑΒ)΄ ή  

(ΑΒ)΄(Α–Β)(Β–Α) 

       
Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β (ΑΒ)΄ 

       
Δεν πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β ή 

πραγματοποιούνται ταυτόχρονα 
(ΑΒ)΄(ΑΒ) 

       
Πραγματοποιείται το Α ή δεν 

πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β 
Α(ΑΒ)΄ 

       
Πραγματοποιείται μόνον το Α ή δεν 

πραγματοποιείται κανένα από τα Α, Β 
(Α–Β)(ΑΒ)΄ 

       



Στη συνέχεια, μπορείτε να πειραματιστείτε μόνοι σας με άλλες ειδικές περιπτώσεις όπου κάποιο από τα ενδεχόμενα Α και Β ή η ένωσή τους 

μπορεί να καλύπτουν ολόκληρο τον δειγματικό χώρο Ω. Οι τύποι που δίνονται στις απαντήσεις, καλύπτουν όλες τις ειδικές περιπτώσεις, αλλά 

είναι σημαντικό να προσέξουμε πως μπορούν αυτοί να απλοποιηθούν στις ειδικές περιπτώσεις, γιατί στα αντίστοιχα προβλήματα με ειδικές 

περιπτώσεις, τα δεδομένα συνήθως δεν αρκούν για επιτευχθεί η λύση με τους γενικούς τύπους.  


