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1. (ℵ) Które z poniższych zdań są tautologiami?

a) (p→ q)↔ (¬q → ¬p),

b) ¬p→ (p→ q),

c) p→ (¬p ∨ q),

d) ((p ∨ q) ∧ ¬p)→ q.

2. Poniższe zdania połącz w grupy zdań o dokładnie tym samym znaczeniu (sensie logicznym); przyjmij, że
„noc” oznacza „nie dzień”, a „ciemno” oznacza „nie jasno”. (1) Jeśli jest dzień, to jest jasno. (2) Jeśli jest
noc, to jest ciemno. (3) Jeśli jest ciemno, to jest noc. (4) Jeśli jest jasno, to jest dzień. (5) Jest dzień lub
jest ciemno. (6) Jest noc lub jest jasno. (7) Jest dzień lub jest noc. (8) Jest ciemno lub jest jasno.

3. Niech p∣q oznacza ¬p ∨ ¬q. Wypisz tabelę tego spójnika i wyraź za jego pomocą ¬,∧,∨ oraz →.

4. Rozstrzygnij, czy prawdziwe są następujące zdania:

a) ∀n∈N∃m∈Nn =m + 1

b) ∀n∈N∃m∈Nm = n + 1

c) ∀n∈N(∃m∈Nn =m + 1↔ n > 0)

d) (∀n∈N(∃m∈Nn =m + 1))→ 1 < 0

e) ∀n∈N(6∣n↔ 2∣n ∧ 3∣n)

f) ∀n∈N(6∣n→ 2∣n ∨ 3∣n)

g) ∃X¬∃yy ∈X

h) {z ∈ Z∶ z ≥ 0} = N
i) ∃xx ∈ {x ∈ R∶x2 + 1 = 0}
j) ∀X∅ ⊆X

k) ∀A((A ⊆ R ∧ ∃n∈Nn ∈ A)→ N ⊆ A)

5. Udowodnij, że:

a) kwadrat liczby naturalnej podzielnej przez 3 dzieli się przez 9, korzystając z metody wprost,

b) jeśli x jest liczbą wymierną, to x2 ≠ 5, korzystając z metody nie wprost.

6. (ℶ) Naszkicuj na układzie współrzędnych zbiory A ∪B, A ∩B, A ∖B oraz A△B, jeśli:

A = {(x, y) ∈ R2∶ ∣x∣ + ∣y∣ ≤ 1},B = {(x, y) ∈ R2∶ (x − 1)2 + (y − 1)2 < 1}

7. Wskaż wszystkie elementy i podzbiory każdego z następujących zbiorów:

a) {0,1,2},

b) {∅,{∅},{∅,{∅}}},

8. (ℷ) Mam dwie krówki. Jeśli wypowiesz zdanie prawdziwe dostaniesz co najmniej jedną z nich. Jeśli wy-
powiesz zdanie fałszywe, nie dostaniesz żadnej. Czy możesz wypowiedzieć takie zdanie, żeby dostać obie
krówki? Jakie to zdanie?

1


