
Logika formalna Lista 1

Zad. 0. Poznaj tabelki semantyczne (matryce logiczne) znanych zdaniotwór-
czych funktorów logicznych, w szczególno±ci matryce negacji ¬, koniunkcji
∧, alternatywy ∨, implikacji → oraz równowa»no±ci ↔.

Zad. 1. Zanotuj u»ywaj¡c symboli ¬, ∨, ∧, →:

(a) negacj¦ alternatywy zda« p i q,

(b) alternatyw¦, której jednym czªonem jest negacja koniunkcji zda« p i
q a drugim czªonem jest koniunkcja negacji zda« z i q,

(c) implikacj¦, której poprzednikiem jest negacja implikacji zda« p i q,
a nast¦pnikiem alternatywa, której jednym czªonem jest koniunkcja
zda« p i q a drugim negacja zdania z,

(d) negacj¦ koniunkcji negacji zda« p i q.

Zad. 2. Oblicz v(α) dla podanego warto±ciowania zda« prostych:

(a) α = (p ∧ q) ∨ (q ∧ (p ∨ q)), v(p) = 0, v(q) = 1;

(b) α = ((p ∧ q) ∨ (r ∧ s)) → (p → (r ∨ s ∨ (q ∧ (p → r)))), v(p) = 0,
v(q) = 1, v(r) = 1, v(s) = 1;

(c) α = p→ (p→ (p→ q)), v(p) = 1, v(q) = 0;

(d) α = ¬((p→ q) ↔ (p→ ¬(¬(¬q)))), v(p) = 1, v(q) = 0.

Zad. 3. Odczytaj na gªos formuªy zapisane w Zad. 2.

Zad. 4. Dla nast¦puj¡cych formuª sprawdzi¢, czy informacja v(p) = 0 wystar-
cza do tego, aby obliczy¢ warto±¢ logiczn¡ tej formuªy. Je±li tak, to wylicz
t¦ warto±¢; je±li nie, to wyka», »e dana formuªa mo»e przyj¡¢ obie warto±ci
logiczne:

(i) (p→ q) → r;

(ii) p ∧ (q → r);

(iii) ¬(p ∧ q) ↔ ¬p ∧ ¬q

Zad. 5*. Przygotuj tabelki semantyczne (matryce logiczne) wszystkich spójni-
ków dwuargumentowych. Rozpoznaj znane spójniki. Przygotuj matryc¦
spójników jednoargumentowych, ile jest takich spójników w KRZ? Ile jest
spójników trójargumentowych a ile n-argumentowych?

Zad. 6. Sprawd¹ czy nast¦puj¡ce formuªy s¡ tautologiami1 klasycznego ra-
chunku zda«:

(i) p ∨ ¬p, ¬(p ∧ ¬p), ¬¬p↔ p;

(ii) (p→ q) ∧ ¬p→ ¬q;
(iii) ¬(p ∧ q) ↔ ¬p ∨ ¬q, ¬(p ∨ q) ↔ ¬p ∧ ¬q;
(iv) p→ (q → p);

(v) (p→ q) → (¬q → ¬p);
1Tautologia klasycznego rachunku zda« to taka formuªa, która przy ka»dym warto±ciowa-

niu (podstawieniu za zmienne zdaniowe p, q, r, . . . zer i jedynek) przyjmuje warto±¢ 1. Innymi
sªowy, to formuªa, która przy ka»dym podstawieniu jest prawdziwa.
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(vi) ((p→ q) → p) → p;

(vii) ¬(p→ q) ↔ p ∧ ¬q;
(viii) ((p ∧ q) → r) ↔ (p→ (q → r));

(ix) ((p→ q) ∧ (q → r)) → (p→ r).

Zad. 7. Prawdziwe jest zdanie:

Nieprawda, »e je±li Platon zaªo»yª Akademi¦, to je±li Arystoteles byª uczniem

Platona, to Arystoteles nie ucz¦szczaª do Akademii.

Czy informacja ta wystarcza na gruncie KRZ, by udzieli¢ odpowiedzi na
ka»de z podanych ni»ej pyta«? Je±li tak, to jakie s¡ te odpowiedzi?

(i) Czy Platon byª zaªo»ycielem Akademii?

(ii) Czy Arystoteles byª uczniem Platona?

(iii) Czy Arystoteles ucz¦szczaª do Akademii?

Zad. 8. Czy nast¦puj¡ce zdania s¡ prawdziwe?

1. Je»eli Jan nie zna logiki, to, je±li Jan zna logik¦, to Jan urodziª si¦
dzisiaj.

2. Jan zna logik¦ wtedy i tylko wtedy, gdy nie jest prawd¡, »e nie jest
prawd¡, »e Jan zna logik¦.

3. Je»eli liczba naturalna a dzieli si¦ przez 3 i dzieli si¦ przez 5, to z
faktu, i» a nie dzieli si¦ przez 3, wynika, i» a nie dzieli si¦ przez 5.

4. Je»eli liczba naturalna a dzieli si¦ przez 3, to z faktu, »e a nie dzieli
si¦ przez 3, wynika, »e a dzieli si¦ przez 5.

Zad. 9. Le»ysz w szpitalu. Doktor stoi przy ªó»ku i ogl¡daj¡c twoj¡ kart¦
przypomina sobie wiadomo±ci z wykªadów:

Je±li pacjentka ma przerzuty nowotworowe, to zaatakowana jest w¡troba.

Pacjentka ma krew w moczu, chocia» nie ma wysokiej gor¡czki. Nie jest

tak, aby jednocze±nie byªa krew w moczu a nie byªo przerzutów nowotwo-

rowych. Pacjentka ma wysoka gor¡czk¦, o ile zaatakowana jest w¡troba.

Na to jedna z asystentek:

No có», z tego wynika, »e pacjentka wyzdrowieje, je±li usuniemy jej oba

pªuca. Czy tak, Panie doktorze?

Czy wniosek asystentki wynika logicznie z tekstu wygªoszonego przez le-
karza?

Zad. 10. Wmiejsce znaku � w wyra»eniu (p→ q)∧r → p∨� wstawi¢ zmienn¡
zdaniow¡ p, q lub r tak, by otrzymana formuªa byªa tautologi¡.
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