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WSTĘP 
 
Zbiór liczb całkowitych można definiować na różne sposoby. Jednym ze 
sposobów określania zbioru liczb całkowitych jest definiowanie za pomocą liczb 
naturalnych i zasady abstrakcji, czyli pojęcia z teorii mnogości. 
W pracy zostanie pokazana konstrukcja zbioru liczb całkowitych. Do tej 
konstrukcji zostaną wykorzystane następujące pojęcia teorii mnogości: 

• Relacja równoważności 
• Klasa abstrakcji relacji 
• Zasada abstrakcji 
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Część 1 
Podstawowe pojęcia teorii mnogości wykorzystane w pracy. 

 
1.Relacja równoważności 
   Relację ΧΧ⊂ xρ  nazywamy relacją równoważności w zbiorze X i oznaczamy 
symbolem ≈ , jeżeli ρ  jest relacją zwrotną, symetryczną i przechodnią: 

• Zwrotność ∀
∈ Xx

 x ρ x 

• Symetryczność ∀
∈ Xyx,

x ρ y⇒y ρ x 

• Przechodniość ∀
∈ Xzyx ,,

x ρ y ∧ y ρ z⇒x ρ z 

   Przykład: 
Niech Φ* będzie zbiorem wszystkich liczb zespolonych takich, których część 

rzeczywista jest różna od zera a ρ  relacją w Φ*  zdefiniowaną następująco: 
(a+bi) ρ (c+di)⇔ ac〉 0                 a,c≠ 0, a,c R∈  

Tak zdefiniowana relacja w Φ*  jest relacją równoważności, gdyż jest: 
a) zwrotna (a+bi) ρ (a+bi)⇔ aa〉 0⇔ a2

〉 0, to jest spełnione bo dowolna 
liczba rzeczywista różna od zera podniesiona do potęgi drugiej jest 
większa od zera 

b) symetryczna (a+bi) ρ (c+di) ⇒ (c+di) ρ (a+bi), gdyż ac〉 0⇒ca〉 0, iloczyn 
dwóch liczb rzeczywistych różnych od zera jest przemienny 

c) przechodnia (a+bi) ρ (c+di) ∧ (c+di) ρ (e+fi) ⇒ (a+bi) ρ (e+fi) czyli ma 
zachodzić ac〉 0 ∧  ce〉 0⇒ae〉 0 
Niech c〉 0 to a〉 0 ∧  e〉 0⇒ae〉 0 
Niech c〈0 to a〈 0 ∧  e〈 0⇒ae〉 0  

    a więc ac〉 0 ∧  ce〉 0⇒ae〉 0 zachodzi dla dowolnych a,c,e różnych od zera. 
 
2.Klasy abstrakcji 
   Niech ≈  będzie dowolną relacją równoważności w X≠ 0. 
Dla każdego elementu x∈ X niech x  oznacza zbiór tych wszystkich elementów 

y∈ X, które pozostają z x w relacji ≈ , czyli jest spełniony warunek x≈y 
x ={y ∈ X: x ≈y} 

(y∈ x )⇔ (x≈y) dla każdego x,y∈ X 

Zbiory x  dla x∈ X nazywamy klasami równoważności relacji ≈  w X lub 

klasami abstrakcji relacji≈  w X. 
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3.Zasada abstrakcji ( zasada identyfikacji elementów równoważnych) 
   Dowolna relacja równoważności≈  w zbiorze X≠ 0 ustala podział tego zbioru 
na rozłączne i niepuste podzbiory, mianowicie na klasy równoważności tej 
relacji w taki sposób, że dwa elementy x,y zbioru X należą do tej samej klasy 
równoważności wtedy i tylko wtedy, gdy x ≈y. 
 

 
 

Część 2 
Definicja formuły zachodzącej między dwiema uporządkowanymi parami 
liczb naturalnych. 
    
  1. Niech uporządkowane pary (m,n) będą elementami iloczynu kartezjańskiego 
N×N, gdzie N jest to zbiór wszystkich liczb naturalnych, a m i n przybierają 
wartości ze zbioru liczb naturalnych. 
Takie pary to, np.: (1,1), (5,2), (7,9), itd. 
Takich par możemy wyróżnić nieskończenie wiele. 
Na takich parach określamy następującą dwuczłonową relację ≈  

(m1,n1)≈ (m2 ,n2 )⇔ m1+ n2 =m2 + n1 
np. (3,3) ≈ (5,5) bo 3+5=5+3 
      (4,2) ≈ (6,4) bo 4+4=6+2 
      (2,7) ≈ (4,9) bo 2+9=4+7 
   Jak widać powyżej relacja ta zachodzi między dwiema parami liczb 
naturalnych wtedy i tylko wtedy gdy poprzedniki tych par różnią się o tyle samo 
od siebie jak i następniki. 
   Sprawdzam czy relacja zachodzi, gdy różnica między poprzednikami a 
następnikami jest inna, np. 
(1,1) i (3,7) wówczas 1+7≠ 3+1 a więc relacja nie zachodzi 
(2,6) i (3,8) wówczas 2+8≠ 3+6 a więc relacja nie zachodzi 
(x,y) i (x+r,y+r+s) gdzie r N∈  i s∈ N i r 〉 0 i s〉 0 wówczas 

x+y+r+s=x+r+y 
x+y+r+s-x-r-y=0 

s=0 
a to jest sprzeczne z założeniem a więc relacja nie zachodzi dla żadnej pary w 

której poprzedniki i następniki różnią się o inną wartość. 
   
 2.Sprawdzenie czy relacja ≈  jest relacją równoważności w N×N. 
   Aby relacja ≈  była relacją równoważności musi być: 

a) zwrotna 
b) symetryczna 
c) przechodnia 
a) Niech (m,n)∈ N×N  (m,n) ≈ (m,n) gdyż m+n=m+n 

a więc relacja zwrotna 
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     b) (m1,n1) ≈ (m2 ,n2 )⇒ (m2 ,n2 ) ≈ (m1,n1) czyli  
m1+ n2 = m2 + n1 ⇔  m2 + n1= m1+ n2  a więc relacja symetryczna 

c) (m1,n1) ≈ (m2 ,n2 ) ∧ (m2 ,n2 ) ≈ (m3,n3)⇒ (m1,n1) ≈ (m3,n3) czyli 
m1+ n2 = m2 + n1 ∧  m2 + n3= m3+ n2  

sumując stronami otrzymujemy 
m1+ n2 + m2 + n3= m2 + n1+ m3+ n2  

m1+ n3= m3+ n1 
stąd (m1,n1) ≈ (m3,n3) 

a więc relacja przechodnia 
   Relacja ≈  jest, więc relacją równoważności w N×N. 

 
 
 

Część 3 
Stworzenie zbioru liczb całkowitych i działania na tym zbiorze. 

 
   1.Zastosowanie zasady abstrakcji do konstrukcji zbioru liczb całkowitych. 
   Zgodnie z zasadą abstrakcji relacja ≈ rozbija zbiór N×N na klasy 
równoważności relacji ≈  rozłączne i niepuste, takie, że dwie pary należą do 
danej klasy wtedy i tylko wtedy, gdy 

(m1,n1) ≈ (m2 ,n2 ) 
Wyróżnione klasy równoważności relacji ≈  w zbiorze N×N nazywamy liczbami 
całkowitymi. 
Do klasy )1,1(  wyznaczającej liczbę zero należą pary: 

(1,1) ≈ (2,2) ≈ (3,3) ≈ (4,4) ≈ (5,5) ≈… 
Do klasy )1,2(  wyznaczającej liczbę jeden należą pary: 

(2,1) ≈ (3,2) ≈ (4,3) ≈ (5,4) ≈ (6,5) ≈… 
Do klasy )1,3(  wyznaczającej liczbę dwa należą pary: 

(3,1) ≈ (4,2) ≈ (5,3) ≈ (6,4) ≈ (7,5) ≈… 
Do klasy )2,1(  wyznaczającej liczbę minus jeden należą pary: 

(1,2) ≈ (2,3) ≈ (3,4) ≈ (4,5) ≈ (5,6) ≈… 
Do klasy )3,1(  wyznaczającej liczbę minus dwa należą pary: 

(1,3) ≈ (2,4) ≈ (3,5) ≈ (4,6) ≈ (5,7) ≈… 
   Ogólnie można stwierdzić, że klasa ),( nm , gdzie m=n wyznacza liczbę 0. 

Klasy ),( nm  gdzie m〉 n, m=n+k dla k=1,2,3,4,… wyznaczają liczby całkowite 

dodatnie: k=1,2,3,4,… 
Klasy ),( nm  gdzie m〈n, n=m+k dla k=1,2,3,4,… wyznaczają liczby całkowite 

ujemne: -k=-1,-2,-3,-4,… 
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   2.Działania na liczbach całkowitych. 
Na tak skonstruowanych liczbach całkowitych można określić działania: 

a) dodawania 
          ),(),(),( 21212211 nnmmnmnm ++=+ ,np. 

          2+3= 5)2,7()11,43()1,4()1,3( ==++=+  

          7+3= 10)4,14()22,59()2,5()2,9( ==++=+  

         -5+4= 1)11,10()4,8()7,2( −==+  

 
b) odejmowania 
     ,),(),(),(),(),( 212122112211 mnnmmnnmnmnm ++=+=− np. 

          7-3= 4)7,11()5,2()2,9()2,5()2,9( ==+=−  

          7-3= 4)9,13()7,4()2,9()4,7()2,9( ==+=−  

          7-3= 4)21,25()16,13()5,12()13,16()5,12( ==+=−  

         -6-4= 10)19,9()11,7()8,2()7,11()8,2( −==+=−  

      c) mnożenie 
          ),(),(),( 212121212211 mnnmnnmmnmnm ++=⋅  

          3*5= 15)31,46()8*23*5,3*28*5()3,8()2,5( ==++=⋅  

          4*(-5)= 20)73,53()8*113*5,13*18*5()13,8()1,5( −==++=⋅  

         -4*(-5)= 20)53,73()8*513*1,13*58*1()13,8()5,1( ==++=⋅  

         -6*5= 30)183,153()13*118*5,8*1113*5()8,13()11,5( −==++=⋅  

   Pokazane działania nie zależą od wyboru reprezentantów klas równoważności, 
co widać w podpunkcie b gdzie dla danego działania wybierano różnych 
reprezentantów danej klasy równoważności a wynik działania otrzymywaliśmy 
ten sam. 
 
  W powyższej pracy pokazano konstrukcję zbioru liczb całkowitych za pomocą 
pojęć wcześniej zbudowanych systemów, tj. pojęć teorii mnogości i arytmetyki 
liczb naturalnych. 
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