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Zad. 1. Dopisa¢ do wyra»enia ¬p → q → q → ¬p nawiasy tak, by powstaªy
ró»ne tautologie KRZ.

Zad. 2. Uzupeªnij puste miejsca w wyra»eniu ¬( )∨( ) tak, aby powstaªa
formuªa byªa tautologi¡ KRZ.

Zad. 3. Udowodnij poni»sze tezy KRZ, u»ywaj¡c metody zaªo»eniowej:

(a) (p→ q)→ ((q → r)→ (p→ r));

(b) ((p→ q) ∧ (q → r))→ (p→ r);

(c) ((p ∧ q)→ r)→ (p→ (q → r));

(d) ((p→ q) ∧ (p→ r))→ (p→ (q ∧ r));

(e) p ∨ ¬p.

Zad. 4. Mówimy, »e dwa zdania wykluczaj¡ si¦, gdy nie s¡ wspóªprawdziwe,
tzn. gdy koniunkcja tych zda« jest faªszem. Mówimy, »e dwa zdania
dopeªniaj¡ si¦, gdy nie s¡ wspóªfaªszywe, tzn. gdy ich alternatywa jest
prawd¡. Zdania sprzeczne to takie, które dopeªniaj¡ si¦ i wykluczaj¡ za-
razem. Je±li dwa zdania, ani si¦ nie dopeªniaj¡, ani nie wykluczaj¡, ani
»adne z nich nie wynika logicznie z drugiego (w tym kontek±cie to zna-
czy, »e implikacja w obie strony nie jest tautologi¡), to wtedy mówimy, »e
s¡ logicznie niezale»ne. Zbadaj zwi¡zki logiczne (wykluczanie, dopeªnia-
nie, sprzeczno±¢, niezale»no±¢ logiczna) pomi¦dzy nast¦puj¡cymi parami
schematów:

(a) p, ¬p; (b) p→ q, q → p; (c) p, ¬p ∧ q; (d) p ∧ q, p ∨ q.

Zad. 5. Poka», »e istnieje niesko«czenie wiele tautologii KRZ, kontrtautologii
KRZ i formuª, które nie s¡ ani tautologiami, ani kontrtautologiami KRZ.

Zad. 6*. Kreska She�era zde�niowana jest wzorem p|q = (¬p ∨ ¬q).

(i) Wyra¹ alternatyw¦, implikacj¦ oraz równowa»no±¢ za pomoc¡ ko-
niunkcji i negacji.

(ii) Wyra¹ koniunkcj¦, implikacj¦ oraz równowa»no±¢ za pomoc¡ alterna-
tywy i negacji.

(iii) Wyra¹ negacj¦, koniunkcj¦, implikacj¦, alternatyw¦ oraz równowa»-
no±¢ za pomoc¡ kreski She�era.

Zad. 7*. Zaªó»my, »e zbiór warto±ci logicznych L3 = {0, 1
2 , 1} oraz, »e funkcje

logiczne de�niujemy nast¦puj¡co: ¬x = 1− x, x→ y = min(1, 1− x+ y),
x ∨ y = (x → y) → y = max(x, y), x ∧ y = ¬(¬x ∨ ¬y) = min(x, y),
x ↔ y = (x → y) ∧ (y → x) = 1 − |x − y|. Sporz¡d¹ matryce dla
tak zde�niowanych funkcji logicznych. Sprawd¹, czy w tej logice zacho-
dz¡ podstawowe prawa logiczne (np. prawo wyª¡czonego ±rodka). Co
staªoby si¦, gdyby zbiory warto±ci logicznych wygl¡daªyby nast¦puj¡co
Ln = {0, 1

n−1 ,
2

n−1 , . . . , 1}, dla n ∈ N, n > 2?

Zad. 8. Na pewnej wyspie mieszka dwóch tubylców. Jeden z nich zawsze mówi
prawd¦, drugi zawsze kªamie. Na wysp¦ dostaª si¦ w¦drowiec, który chciaª
dotrze¢ do stolicy. Stan¡ª przed rozwidleniem dróg, przy którym staªa ta
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dwójka tubylców, jeden przy jednym rozwidleniu, drugi przy drugim. W¦-
drowiec chciaª dowiedzie¢ si¦, które z rozwidle« doprowadzi go do stolicy.
Mo»e zada¢ tylko jedno pytanie spotkanym tubylcom. Jak powinien je
sformuªowa¢? Odpowied¹ szczegóªowo uzasadnij.

Zad. 9*. W¦drowiec jest na tej samej wyspie i chce si¦ dowiedzie¢ czy na wsy-
pie jest zªoto. Mo»e zada¢ tylko jedno pytanie przypadkowo spotkanemu
tubylcowi. Jaki brzmi to pytanie?

Zad. 10. Które z poznanych spójników logicznych s¡ wykorzystywane przez
Google jako operatory wyszukiwania? Znajd¹ te spójniki (np. za pomoc¡
Google) i podaj kilka przekonuj¡cych przykªadów zastosowa«.
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