
Logika formalna Lista 5

Zad. 1. Zbuduj kwanty�katorowe schematy zda«:

1. Ka»dy prawnik jest uczniem pewnego prawnika.

2. Pewien prawnik nie jest uczniem »adnego prawnika.

3. Nikt nie jest niczyim przyjacielem.

4. Nikt nie przeczytaª wszystkich ksi¡»ek.

5. Ka»dy �lozof gªosi takie twierdzenie, którego pewien �lozof nie uznaje.

6. Zbiór A ma dokªadnie jeden element.

7. Zbiór A ma dokªadnie trzy elementy.

8. Zbiór A ma przynajmniej dwa elementy.

9. Nie wszystkie elementy zbioru A s¡ elementami zbioru B.

Zapisa¢ równie» zaprzeczenia tych schematów zda«, ale tak, aby symbol
negacji nie pojawiª si¦ na pocz¡tku »adnego z nich.

Zad. 2. Która z poni»szych formuª zawiera x jako zmienn¡ woln¡?

1. (∃x(x > 0)→ (x = 3)) ∧ ∀x∀y(x < y)

2. ∀x(x+ 3 = y)→ ∃x(x < y)

3. ∃x(x2 + 2x− 1 = 0) ∨ ∃y(x+ 1 = y + 2)

Zad. 3. Poda¢ przykªady funkcji zdaniowych ϕ(x) i ψ(x) o zakresie zmiennej
x ∈ R pokazuj¡ce, »e formuªa

∃x(ϕ(x)→ ψ(x))→ (∃xϕ(x)→ ∃xψ(x))

nie jest prawem rachunku kwanty�katorów.

Zad. 4. Oce« warto±¢ logiczn¡ poni»szych zda«:

1. (∀x ∈ N)(∀y ∈ N)x = 2y

2. (∃x ∈ N)(∀y ∈ N)x = 2y

3. (∃x ∈ N)(∃y ∈ N)x = 2y

4. (∀x ∈ N)(∃y ∈ N)x = 2y

5. (∀y ∈ N)(∃x ∈ N)x = 2y

6. (∃y ∈ N)(∀x ∈ N)x = 2y

Zad. 5. Sprawd¹ intuicyjnie czy podane formuªy s¡ tautologiami rachunku pre-
dykatów, je±li nie s¡, to podaj kontrprzykªad.

1. ¬∀xϕ(x) ≡ ∃x¬ϕ(x), ¬∃xϕ(x) ≡ ∀x¬ϕ(x)
2. ∀x∀yϕ(x, y) ≡ ∀y∀xϕ(x, y), ∃x∃yϕ(x, y) ≡ ∃y∃xϕ(x, y)
3. ∃x∀yϕ(x, y)→ ∀x∃yϕ(x, y), ∀x∃yϕ(x, y)→ ∃x∀yϕ(x, y)
4. ∀x(ϕ(x) ∧ ψ(x)) ≡ ∀xϕ(x) ∧ ∀xψ(x)
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5. ∃x(ϕ(x) ∨ ψ(x)) ≡ ∃xϕ(x) ∨ ∃xψ(x)
6. ∀x(ϕ(x)→ ψ(x))→ (∀xϕ(x)→ ∀xψ(x))

Zad. 6*. Niech (an)n∈N b¦dzie ci¡giem liczb rzeczywistych. Wtedy, je±li ist-
nieje taka liczba g ∈ R, »e

(∀ε > 0)(∃n ∈ N)(∀k > n)|ak − g| < ε

to mówimy »e g jest granic¡ ci¡gu (an)n∈N i piszemy

lim
n→∞

an = g.

Wyja±nij wªasnymi sªowy (postaraj si¦ zrozumie¢ powy»sz¡ de�nicj¦) co
to znaczy, »e liczba g jest granic¡ ci¡gu (an)n∈N.
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