
Logika

Lista zada« nr 2

1. Niech A = [1, 5], a B = [2, 6]. Zakªadamy, »e o pewnym zbiorze X wiemy, »e
• X ⊆ A oraz
• je±li X 6⊆ A ∩B, to X ⊆ B.

Czy st¡d wynika, »e X ⊆ A ∩B? Odpowied¹ uzasadni¢.

2. Które liczby naturalne speªniaj¡ poni»sze funkcje zdaniowe?
(a) Je±li n jest liczb¡ pierwsz¡, to o ile n jest liczb¡ zªo»on¡, to n = 4.
(b) Je±li n jest podzielne przez 3, to n jest podzielne przez 5, chyba »e n jest podzielne

przez 7.
(c) To, »e n jest parzyste, jest warunkiem dostatecznym do tego, »e n jest nieparzyste.
(d) To, »e n jest parzyste, jest warunkiem koniecznym do tego, »e n jest nieparzyste.
(e) n jest podzielne przez 11 pod warunkiem, »e n+ 7 jest podzielne przez 5 i n ≥ 10.
(f) n jest podzielne przez 3 dokªadnie wtedy, gdy n jest podzielne przez 7.

3. Niech C oznacza czworok¡t na pªaszczy¹nie. Rozwa»amy zdanie

Gdy C jest rombem lub nie jest trapezem, to C jest kwadratem, o ile jest trapezem.

Dla jakich czworok¡tów to zdanie jest prawdziwe i dlaczego?

4. Zapisa¢ symbolicznie poni»sze zdania i funkcje zdaniowe. Które z tych wyra»e« s¡
zdaniami? Które s¡ prawdziwe?
(a) Je±li liczby rzeczywiste x i y s¡ ró»ne, to x jest mniejsze od y lub y jest mniejsze

od x.
(b) Nie ka»da liczba naturalna nieparzysta jest podzielna przez 3.
(c) Kwadrat ka»dej liczby rzeczywistej jest liczb¡ dodatni¡.
(d) Je±li kwadrat liczby x nie jest liczb¡ dodatni¡, to x jest zerem.
(e) Kwadrat »adnej liczby wymiernej nie jest równy 2.
(f) Warto±¢ bezwzgl¦dna ka»dej liczby rzeczywistej jest równa tej liczbie lub liczbie do

niej przeciwnej.
(g) Je±li n jest liczb¡ naturaln¡, to po podniesieniu jej do dowolnej pot¦gi naturalnej

otrzymamy liczb¦ naturaln¡.
(h) Istnieje liczba caªkowita, która podzielona przez 3 daje reszt¦ 1.
(i) Istnieje liczba odwrotna do liczby rzeczywistej x.
(j) Dla ka»dej liczby rzeczywistej ró»nej od zera istnieje liczba do niej odwrotna.
(k) Ka»dy zbiór ma nadzbiór wªa±ciwy.
(l) Je±li x jest liczb¡ nieujemn¡, to x jest wi¦ksze od ka»dej liczby ujemnej.
(m) Nie istnieje najwi¦ksza liczba rzeczywista.
(n) Ka»dy niepusty podzbiór zbioru liczb rzeczywistych ma niepusty podzbiór wªa±ciwy.
(o) �adna liczba caªkowita dodatnia nie jest najmniejsz¡ liczb¡ caªkowit¡.

5. Znale¹¢ zmienne wyst¦puj¡ce jako wolne i zwi¡zane w poni»szych wyra»eniach. Niek-
tóre z nich s¡ zapisane nieelegancko. Jak to poprawi¢?
(a) ∀x (x > 3)⇒ y < 5
(b) ∃x∀y (x > 3⇒ y < 5)⇒ ∀x (x 6= 7)
(c) ∃x∃y (x 6= y ∨ z ≤ 0)
(d) ∀x (x+ y = z)
(e) ∀x∀y (x+ y = z)
(f) ∃x∀y (x+ y = z)⇒ x− y 6= z
(g) ∀x∀y (x+ y = z) ∧ ∃z (x− y 6= z)
(h) ∀x (x+ y = z)⇒ ∃z (∃y (x− y 6= z ∧ ∀z(x · y ≥ z)))


