
Mariusz Urbański Elementy logiki i metodologii nauk
wprowadzenie do Klasycznego Rachunku Zdań

plan na dziś: schematy zdań języka naturalnego w KRZ
matryce spójników języka KRZ

badanie tautologiczności metodą zerojedynkową
wynikanie logiczne, wnioskowania dedukcyjne

Ogwiazdkowane zadania pochodzą z Ćwiczeń z logiki Barbary Stanosz.

Formułami języka KRZ nazywamy wszystkie i tylko wyrażenia następujące: (i) zmienne zdaniowe p, q, r, . . .; (ii) wyrażenia postaci ¬A, gdzie
A jest formułą języka KRZ; (iii) wyrażenia postaci (A ∧B), (A ∨B), (A⊥B), (A→ B), (A↔ B), gdzie A i B są formułami języka KRZ.

Matryce spójników języka KRZ:

A B A ∧B A ∨B A⊥B A→ B A↔ B A ¬A
1 1 1 1 0 1 1 1 0
1 0 0 1 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1

1. Odczytaj następujące formuły:
(a) p→ (q ∧ r) (b) (p→ (q → q)→ r) (c) ((p ∧ q) ∨ r)→ s
(d) (p ∧ q) ∨ (→ s) (e) ¬(p→ q) (f ) ¬p→ q
(g) (p→ q)→ (q → r) (h) ((p→ q)→ q)→ r (i) p→ (q → (q → r))
(j) ¬((r ∧ ¬q)↔ s)→ ¬(p ∨ ¬q) (k) ((¬r ∧ ¬q)↔ s)→ ¬(p ∨ ¬q) (l) ¬(((r ∧ ¬q)↔ s)→ ¬(p ∨ ¬q))

2. Zbuduj schematy zdań:

(a) Jeżeli ceny rosną, a płace utrzymują się na tym samym poziomie, to obniża się stopa życiowa.
(b) Ceny rosną, a jeśli płace utrzymują się na tym samym poziomie, to obniża się stopa życiowa.
(c) Albo rosną ceny i obniża się stopa życiowa, albo rosną płace.
(d) Jeżeli rosną ceny i albo obniża się stopa życiowa, albo rosną płace, to o ile płace nie rosną, to obniża się

stopa życiowa.
(e) Jan i Piotr są studentami.
(f ) Jan i Piotr są braćmi.
(g) Jan nie lubi Piotra.
(h) Jan nie lubi i nie szanuje Piotra, jeśli Piotr nie lubi i nie szanuje Jana.

3. Która z podanych informacji pozwala ustalić wartość logiczną zdania Z , jeśli na miejscu p występuje zdanie
prawdziwe, na miejscu q – fałszywe, a na miejscu r – zdanie o nieznanej wartości logicznej?*
(a) schematem Z jest: p ∧ (q ∨ r) (b) schematem Z jest: p ∨ (q ∧ r)
(c) schematem Z jest: ¬(¬p ∨ ¬(¬q ∧ r)) (d) schematem Z jest: p→ (q ∧ r)
(e) schematem Z jest: (p↔ q) ∧ r (f ) schematem Z jest: (p↔ q) ∨ r

4. Prawdziwe jest zdanie: „Nieprawda, że jeśli Platon założył Akademię, to jeśli Arystoteles był uczniem Platona,
to Arystoteles nie uczęszczał do Akademii”. Czy ta informacja wystarcza, by udzielić odpowiedzi na następujące
pytania:*

(a) Czy Platon był założycielem Akademii?
(b) Czy Arystoteles był uczniem Platona?
(c) Czy Arystoteles uczęszczał do Akademii?

5. Czy na któreś z pytań z zadania 4 można odpowiedzieć na podstawie informacji, że:*

(a) Jeżeli Platon założył Akademię i był nauczycielem Arystotelesa, to Arystoteles uczęszczał do Akademii.
(b) Platon założył Akademię, a Arystoteles uczęszczał do Akademii lub nie był uczniem Platona.
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6. Zbuduj tabele zerojedynkowe dla poniższych formuł. Czy któreś z nich są tautologiami lub kontrtautologiami?
(a) (p→ q)→ (q → p) (b) ((p→ q) ∧ q)→ p
(c) ((p→ q) ∧ p)→ q (d) ((p→ q) ∧ ¬p)→ ¬q
(e) ((p→ q) ∧ (p→ r))→ (p→ (q ∧ r)) (f ) ((p ∨ q) ∧ (q ∨ r))→ (p ∨ r)
(g) ¬((p→ q) ∧ ¬(p→ q)) (h) ¬((p→ q) ∨ (q → p))

7. Podaj przykłady zdań, których schematami są formuły z zadania 6.

8. Sprawdź, które z poniższych zdań wynika logicznie ze zdania „Jeżeli świadek mówi prawdę, to oskarżony nie
jest winny”:

(a) Jeżeli świadek nie mówi prawdy, to oskarżony jest winny.
(b) Świadek nie mówi prawdy, lub oskarżony nie jest winny.
(c) Oskarżony jest winny lub świadek nie mówi prawdy.
(d) Jeżeli oskarżony jest winny, to świadek nie mówi prawdy.
(e) Nie jest prawdą, że zarazem: oskarżony jest winny, a świadek mówi prawdę.

9. W podanych niżej tekstach zrekonstruuj wnioskowania (czyli wyodrębnij przesłanki i wyprowadzany z nich
wniosek).

(a) Każdy facet to świnia, tak? Stefan jest facetem, tak? Trzeba jeszcze coś dodawać?
(b) Jeśli obecność wojsk amerykańskich w Iraku ma mieć sens, to musi przyczyniać się do ustabilizowania

sytuacji w regionie. Ponieważ jednak wydaje się, że dzieje się dokładnie odwrotnie, należy je stamtąd jak
najszybciej wycofać.

(c) Każdy człowiek jest odpowiedzialny za swoje czyny, a więc także i Ty ,.
(d) Rząd nie ma wyjścia: albo wprowadzi drastyczne reformy rynkowe, albo będzie utrzymywał obecny system

świadczeń społecznych. Wprowadzenie reform musi zakończyć się poważnymi niepokojami społecznymi.
Upieranie się zaś przy podtrzymywaniu niebotycznych zobowiązań państwa wobec obywateli doprowadzi
do wzrostu inflacji, zahamowania przedsiębiorczości i pogłębienia kryzysu ekonomicznego. Konsekwencje
tego ostatniego są oczywiste: strajki, protesty, demonstracje, polityczna niestabilność. Jest więc jasne, że
należy przygotować się na wybuch społecznego niezadowolenia.

10. Sprawdź, czy następujące wnioskowania są wnioskowaniami dedukcyjnymi:*

(a) Jeśli Jan nie będzie systematycznie grał na loterii, to nie wygra. Jeśli Jan będzie systematycznie grał
na loterii, to musi znaleźć dodatkowe źródło dochodów. Jeśli Jan nie wygra na loterii, to musi znaleźć
dodatkowe źródło dochodów. A zatem Jan musi znaleźć dodatkowe źródło dochodów.

(b) Jeżeli Jan uczy się logiki, to jeśli jego poglądy są wewnętrznie sprzeczne, to je zmieni. Jeżeli Jan zmieni
poglądy, to straci autorytet. Zatem, jeżeli poglądy Jana są wewnętrznie sprzeczne, lecz Jan nie uczy się
logiki, to nie straci autorytetu.

(c) Gdyby Nowak nie poparł prezydenta, to straciłby stanowisko i służbową Lancię. Gdyby zaś Nowak poparł
prezydenta, to straciłby autorytet. Jednak Nowak nie stracił Lancii i nie stracił autorytetu. Zatem Bóg
istnieje.
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