
MNOŽICE



NAMENI IN KRITERIJI UČENJA:

 NAMEN UČENJA:

Učim se, kaj je množica in kaj je podmnožica.

 KRITERIJI UČENJA:

USPEŠEN BOM, ko bom:

- znal uporabljati pojma množica in podmnožica,

- grafično prikazati odnos množice in podmnožice,



Elemente, ki jim lahko določimo 
neko skupno lastnost, imenujemo 
MNOŽICA.

Primer:  - množica rib
- množica bonbonov
- množica gumbov
- množica lego kock …



MORSKE ŽIVALI DOMAČE ŽIVALI



M D

Množice označujemo z velikimi tiskanimi 
črkami.



Članom množice pravimo tudi ELEMENTI množice.

Množico zapišemo tako, da v zavitem oklepaju 
naštejemo njene elemente.

Zaviti oklepaj zapišemo na začetku in na koncu.



M = {riba, 3 delfini, morska zvezda, meduza}

D = {petelin, kokoš, konj koza, pes, 3 muce}



K
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C
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C
Množica K je množica kart.

Množica R je množica rdečih kart.

Množica C je množica črnih kart.

Množici R in C sta podmnožici množice K.

Vsi elementi množice R in C so hkrati tudi elementi množice K. 



Elemente množice zapišemo v posebnih zavitih oklepajih {}.
K = {rdeča 10, rdeča 9, rdeča 2, črna 4, črn kralj, črn as}

Ali je črn as član množice K ? Je. Znak pripada

To matematično zapišemo: črn as     K.

Ali je črna 6 element množice K ? Ni. Znak ne 

To matematično zapišemo: črna 6     K.        pripada

K



Vaja: Zapiši člane/elemente množice S.

S = {8, 14, 17, 22, 23, 54, 63, 92}

Tudi tu velja zaporedje: od

najmanjšega do največjega.





Spodaj izberi osebnostne lastnosti in jih zapiši v ustrezno 

množico. V množici D naj bodo dobre, v množici S pa 

slabe lastnosti.



PONOVIMO:

Elemente, ki jim lahko določimo neko skupno 
lastnost, imenujemo MNOŽICA.

Množice označujemo z velikimi tiskanimi črkami.

Članom množice pravimo tudi ELEMENTI množice.

Množico zapišemo tako, da v zavitem oklepaju 
naštejemo njene elemente.

Zaviti oklepaj zapišemo na začetku in na koncu.



PODMNOŽICA

Člane množice lahko združimo po skupni lastnosti. 

Tako dobimo 







FORMATIVNO SPREMLJANJE

V zvezek zapiši tri nove informacije, ki si jih 

pridobil v tej uri (npr. kaj je množica, kako jo 

zapišemo in narišemo, kaj je podmnožica)

1 spoznanje, ki bo vplivalo na tvoje ravnanje v 

vsakdanjem življenju (kje v življenju lahko 

uporabiš svoje znanje o množici)


