1. Adjuk meg az alábbi formulák nem prím részformuláit! Majd igazságtábla segítségével
értékeljük ki a formulákat!
a)
b)
c)
d)

P  Q  R  (R  P )
P  Q  Q  P
P  Q  (Q  P)
(Q PR)(PR Q)

2. Végezze el az alábbi formulák igazságértékelését igazra és hamisra is!
Tehát adja meg, hogy az ítéletváltozók mely igazságértékelésére adnak a formulák
igazat/hamisat! Mondja meg az értékelés alapján, hogy az egyes formula tautológia vagy
kielégíthető vagy kielégíthetetlen!
a) (XY)  (ZXY)
b) (XY)  (ZXY)
c) (X YZ)(ZY X)
d) XYXY
3. Visszafele következtetéssel lássa be, hogy az alábbi logikai következmények igazak!
a) {ZMP, Z, P}=0 M
b) {XY, YZ}=0 XZ
c) P  Q  R , R  P Q, P  R}=0 Q
4. Válasszuk ki, hogy melyik formula nyílt, illetve melyik zárt! Jelölje, hogy melyik
kvantor melyik változót köti! Karikázza be a szabad változókat!
1. (y) (x) (Q(x,y)  (x)(y)(z)(v)(R(x,y,z,v)   (x)Q(x,y))) zárt / nyílt
2. (x)(y)Q(x,y)  (x)  (z)(v)R(x,y,z,v)
zárt / nyílt
3. (z)(y)Q(x,y)  (x)((y)(z)(v)R(x,y,z,v)  P(x))
zárt / nyílt
4. (x)(y)  (Q(x,y)  (x)  (z)(v)R(x,y,z,v))
zárt / nyílt
5. (x)(y)Q(x,y)  (x)(z)((v)R(x,y,z,v)  P(v))
zárt / nyílt
5. Gyakorlat: L(P1,P2,P3;f,a) egy elsőrendű nyelv. A típusa (2,1,2;1,0). Egy
interpretációja pedig a következő:
D  1,2 az alaphalmaz;
P1 predikátumnak az egyenlőség,
P2 predikátumnak a következőképpen definiált P predikátum felel meg:
P(1)   és P(2)  
P3 predikátum pedig a  reláció;
az f függvény legyen az identitás függvény, az a konstans legyen 1.
Írjuk fel az alábbi formulákat a fenti interpretációban, és értékeljük ki őket szabad
változóik összes lehetséges behelyettesítésével. /A kiértékeléseket táblázatba is
foglalhatjuk./
a) P2(f(f(x))
b) P1(x,a) Hiba! A könyvjelző nem létezik. P3(f(x),y)  P2(a)

c) (x)(P2(x))Hiba! A könyvjelző nem létezik.P3(a,y)
6. Adjunk az alábbi formulákhoz (mondatokhoz) egy igaz, illetve egy hamis
interpretációt!
a) (x)(y)(p(y)xy)
b) (x)( p(x)  (y)(p(y)xy) )
c) (z)(u)(v)( (zu  zv)  uv )
7. Lássuk be, hogy a bal oldalon felsorolt formulák érvényesek, míg jobb oldali párjaik
pedig nem érvényesek!
érvényes formula

nem érvényes formula

a) p(x)  p(x)

p(x)  p(a)

b) (x)p(x)  p(a)

p(a)  (x)p(x)

c) p(a)  (x)p(x)

(x)p(x)  p(a)

d) (x)p(x)  (x)p(x)

(x)p(x)  (x)p(x)

e) (y)(x)p(x,y)  (x)(y)p(x,y)

(x)(y)p(x,y)  (y)(x)p(x,y)

8. Írjuk át az alábbi mondatokat formulákká!
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Minden racionális szám valós szám.
Minden valós szómhoz létezik olyan valós szám, amely nála nagyobb.
Néhány valós szám racinális szám is egyben.
Nem minden racionális szám valós szám.
Bármely két különböző ponton keresztül egy és csak egy egyenes fektethető.
Két egyenes legfeljebb egy pontban metszi egymást.
Minden természetes számnak egy és csak egy rákövetkezője van.
Nincs természetes szám, aminek a 0 rákövetkezője lenne.
Minden természetes számnak, a 0-t kivéve egyértelműen van egy megelőzője.

9. Formalizáljuk az alábbi szöveges feladatokat! Vajon helyesek-e az egyes
következtetések?
a) Nincs olyan használt autó kereskedő, aki használt autót vásárolna a családjának.
Vannak olyan emeberek, akik használt autót vásárolnak a csládjuknak és nem

becsületesek.
Tehát vannak olyan nem becsületes emberek, akik nem használt autó kereskedők.
b) Minden egyetemista becsületes. János nem becsületes. Tehát János nem
egyetemista.
c) Minden atléta erős. Mindenki, aki erős és okos, az karrierre számíthat. Péter
atléta. Péter okos. Tehát Péter karrierre számíthat.

