
Wst¦p do matematyki - elementy logiki, kwanty�katory, rachunek zbiorów

c.d.

Podstawowe poj¦cia: zdanie, warto±¢ logiczna zdania, negacja, koniunkcja, alternatywa, implikacja, zdania równowa»ne,
formuªa logiczna, tautologia (prawo logiczne), kwanty�kator ogólny (∀x), kwanty�kator szczegóªowy (∃x)

A Zadania na ¢wiczenia

Zadanie A.1. Niech p b¦dzie zdaniem prawdziwym, a q zdaniem faªszywym. Podaj warto±¢ logiczn¡ ka»dego z poni»szych
zda«:

a) ¬p

b) p ∨ q

c) ¬p⇔ q

d) (p ∧ q)⇒ p

e) (p ∨ q) ∧ (q ∧ ¬p)

Zadanie A.2. Pokaza¢, »e nast¦puj¡ce formuªy s¡ tautologiami:

a) p ∨ ¬p (prawo wyª¡czonego ±rodka)

b) ¬(¬p)⇔ p (prawo podwójnego zaprzeczenia)

c) q ⇒ (p⇒ q)

d) ¬(p ∧ q)⇔ (¬p ∨ ¬q) (Prawo de Morgana - zaprzeczenie koniunkcji)

e) ¬(p ∨ q)⇔ (¬p ∧ ¬q) (Prawo de Morgana - zaprzeczenie alternatywy)

f) (p⇒ q)⇔ (¬p ∨ q)) (prawo eliminacji implikacji)

g) ¬(p⇒ q)⇔ (p ∧ ¬q) (prawo zaprzeczenia implikacji)

h) (p⇒ q)⇔ (¬q ⇒ ¬p) (prawo kontrapozycji)

i) ((p⇒ q) ∧ (q ⇒ r))⇒ (p⇒ r) (prawo przechodnio±ci implikacji)

j) (p⇔ q)⇔ ((p⇒ q) ∧ (q ⇒ p)) (prawo zast¡pienia równowa»no±ci implikacj¡)

Zadanie A.3. Zapisz symbolicznie i podaj warto±¢ logiczn¡ poni»szych zda«:

a) Ka»da liczba rzeczywista jest nieujemna.

b) Ka»da liczba naturalna pomno»ona przez liczb¦ od niej o jeden wi¦ksz¡ jest parzysta.

c) Istnieje liczba rzeczywista x taka, »e x2 jest liczb¡ wymiern¡ i x3 jest liczb¡ niewymiern¡.

Zadanie A.4. Podaj sªowne zaprzeczenia poni»szych zda«:

a) Ka»da liczba naturalna jest iloczynem liczb pierwszych.

b) Ka»da liczba parzysta jest sum¡ dwóch liczb pierwszych.

c) Istnieje liczba caªkowita ujemna, taka, »e liczba do niej przeciwna jest liczb¡ pierwsz¡.

Zadanie A.5. Podaj zaprzeczenia nast¦puj¡cych zda«:

a) ∀x∈R x2 + x+ 1 > 0.

b) ∃n∈N n(n+ 1)(n+ 2) = 13.

c) ∀x∈R (x2 + 3x+ 2 < 0⇒ (x > −1 ∧ x < 2)).

Zadanie A.6. Udowodnij nast¦puj¡ce prawa dla zbiorów:

a) (A ⊂ B ∧B ⊂ C)⇒ A ⊂ C (przechodnio¢ zawierania zbiorów)

b) (A \B) ∪ (A ∩B) = A
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c) A ∩ (B ∪ C) = (A ∩B) ∪ (A ∩ C) (rozdzielno±¢ iloczynu wzgl¦dem sumy)

d) C \ (A ∪B) = (C \A) ∩ (C \B) (prawo de Morgana dla sumy)

e) C \ (A ∩B) = (C \A) ∪ (C \B) (prawo de Morgana dla iloczynu)

f) (A ∪B)′ = A′ ∩B′ (dopeªnienie sumy)

g) (A ∩B)′ = A′ ∪B′ (dopeªnienie iloczynu)

h) (A′)′ = A (dopeªnienie dopeªnienia)

B Zadania domowe

Zadanie B.1. Niech p, q b¦d¡ zdaniami prawdziwymi, a r zdaniem faªszywym. Wyznacz warto±¢ logiczn¡ ka»dego ze
zda«:

a) p⇒ (q ∨ r).

b) (p ∧ ¬q)⇒ (r ∨ q).

c) [(p ∧ q) ∨ r]⇔ [(¬p ∨ r) ∧ q].

Zadanie B.2. Rozwi¡» brakuj¡ce podpunkty z Zadania A.2.

Zadanie B.3. Zapisz symbolicznie nast¦puj¡ce zdania, podaj ich warto±¢ logiczn¡ oraz zapisz ich zaprzeczenie:

a) Ka»da liczba pierwsza jest nieparzysta.

b) Dla ka»dej liczby rzeczywistej x, je±li x > 0, to x2 + 1 > 1.

c) Istnieje liczba caªkowita podzielna przez 2017 i 1011.

Zadanie B.4. Podaj zaprzeczenie poni»szych zda«:

a) ∀n∈N (2|n ∨ 3|n) (2 dzieli n lub 3 dzieli n).

b) ∃x∈R x2 + 1 = 3x− 7.

c) ∃x>0 ∃y>0 x− y2 = 1.

Zadanie B.5. Rozwi¡» brakuj¡ce podpunkty z Zadania A.6.

2


