
A. Koniunkcyjne Postaci Normalne, rezolucja

1.  Wyznacz  klasę  abstrakcji  formuły  p→q  względem  relacji  inferencyjnej  równoważności  formuł  w  zbiorze 
X = {¬p∨q,  ¬p→¬q, ¬q→¬p, (p↔q)∧¬q}.

2. Sprowadź do koniunkcyjnej postaci normalnej następujące formuły:
a. p→(q∧r) b. p→((q→q)→r) c. ((p∧q)∨r)→s d. (p∧q)∨(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))

3. Zbuduj postaci klauzulowe formuł:
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)) i. (p→q)∧(p→¬q)

4. Sprawdź za pomocą rezolucji czy następujące formuły są tautologiami:
a. ((p→q)∨(p→r))→(p→(q∨r)) b. ((p→q)∨(p→r))→(p→(q∧r)) c. (p→q)→(q→p)
d. ((p→q)∧(q→p))→p e. (¬(p→q)∧p)→¬q f. ((p→q)∧¬p)→¬q
g. ((p∨q)∧(q∨r))→(p∨r) h. ((p→¬p)→((p→¬p)→¬p)) → ((p→¬p)→¬p)
i. (p→(q→r)) ∧ ¬r → (¬p ∨ ¬q) j. p∧¬p → q k. (p∧q→r) → (p∧¬r→¬q)
l. (p∧¬r→q) → (p∧q→¬r) ł. (p→(q→r)) → (p∧q→r) m. ¬(¬q∨r) ∨ (¬(p∨q)∨(p∨r))
n. (p→q) ∧ (p→¬q) o. p∨(q∧r) → (p∨q)∧(p∨r)

B. Język Klasycznego Rachunku Predykatów

Definicja 1: Wyrażenie A w formule zdaniowej o postaci ∀xi A lub o postaci ∃xi A nazywamy zasięgiem odpowiedniego 
kwantyfikatora.

Definicja 2: Zmienna  xi, występująca na danym miejscu w formule zdaniowej, jest na tym miejscu związana, jeżeli jest 
ona podpisana pod którymś z kwantyfikatorów lub też znajduje się w zasięgu kwantyfikatora, pod którym podpisana jest 
również zmienna xi.

Definicja 3: Jeżeli zmienna xi, występująca na danym miejscu w formule zdaniowej A, nie jest na tym miejscu związana, 
to mówimy, że jest ona na tym miejscu wolna w A.

Definicja 4: Mówimy, że xi jest zmienną wolną w A wtw gdy przynajmniej na jednym miejscu zmienna ta jest wolna w A.

Definicja 5: Jeżeli zmienna  xi występuje w formule  A i jest na wszystkich miejscach związana, to mówimy,  że  xi jest 
związana w A.

Definicja 6: Formuły zdaniowe nie zawierające zmiennych wolnych nazywamy zdaniami (języka rachunku predykatów).

5. Wskaż zasięgi kwantyfikatorów i zmienne wolne w formułach:

1. ∀x(P(x)∨R(x,y))

2. ∀xP(x)∨R(x,y)

3. ∀x(P(x)∨Q(x))∧∃xR(x,y)

4. ∃x∀y(R(x,y)∧S(z,y))

5. ∀x∀y(P(x)∧Q(y)→R(x,y))→∃xS(z,x)

6. ∀y(Q(y)→∀z(R(x,z)∨R(z,y)))→∃x(Q(x)∧∃zR(y,z))

7. ∀x(∃y(P(y)∧R(z,x))∨∀z (R(z,y)↔P(x)))→(∀y∃x(R(x,y)∧Q(z))∨S(y,x) )

8. ∀y((Q(y)→∀z(R(x,z)∨R(z,y)))→∃x(Q(x)∧∃zR(y,z)))
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6. Dokonaj odpowiednich parafraz i przedstaw schematy poniższych wypowiedzi w języku KRP:

• Bycie prostolinijnym wyklucza się z hipokryzją.
• Łotysz, Litwin, Estończyk w żadnym razie nie jest Słowianinem.
• Jeśli nikt się nie przyzna, to ktoś poniesie karę.
• Pomiędzy Zatoką Św. Wawrzyńca a Montrealem leżą jakieś niewielkie osady.
• Co trapi Pawła, cieszy Gawła, i zresztą także na odwrót.
• Nic nie zdoła stworzyć samego siebie.
• Sokrates nie był jedynym sofistą, który nauczał.
• Istnieje co najmniej jedno mocarstwo.
• Istnieje dokładnie jedno mocarstwo.
• Alfabety dzielą się na fonetyczne oraz obrazkowe.

7. Zapisz w języku Arytmetyki Liczb Naturalnych Peano następujące zdania:

• Następniki liczb równych są równe.
• Wynikiem dodania do liczb równych tej samej liczby są liczby równe.
• Wynikiem pomnożenia liczb równych przez tę samą liczbę są liczby równe.
• Jeśli następniki dwóch liczb są równe, to liczby te są równe.
• Zero nie jest następnikiem żadnej liczby.
• Dodanie zera do dowolnej liczby daje w wyniku tę samą liczbę.
• Wynikiem mnożenia przez zero jest zero.
• Suma jednej liczby i następnika drugiej jest równa następnikowi sumy tych dwóch liczb.
• Iloczyn jednej liczby i następnika drugiej jest równy sumie iloczynu tych dwóch liczb i pierwszej z nich.
• Jeśli  zero  posiada  pewną własność  A  oraz  jeśli  dla  dowolnej  liczby  jest  tak,  że  gdy  posiada  ona 

własność A to jej następnik również ją posiada, to każda  liczba posiada własność A.

A  ponadto  formuły  wyrażające  przemienność  dodawania,  przemienność  mnożenia  oraz  zwrotność, 
symetryczność i przechodniość relacji identyczności.

POJĄTKOWO:

definicje: inferencyjna równoważność formuł, literał, literały komplementarne, dopełnienie literału, alternatywa elementarna, 
formuła o koniunkcyjnej postaci normalnej, spełnianie i spełnialność (formuły, klauzuli i zbioru klauzul), klauzula, postać 
klauzulowa formuły, klauzule kolidujące, resolwent, definicje pojęć charakteryzujących język KRP (znak, term, term zamknięty, 
formuła atomowa, formuła zdaniowa, zasięg kwantyfikatora, zmienne wolne i związane (na danym miejscu oraz w formule), 
zdania i funkcje zdaniowe), język I-go rzędu, stała pozalogiczna, język Arytmetyki Liczb Naturalnych Peano (i pojęcia go 
charakteryzujące) 

twierdzenia: o tautologiczności alternatyw elementarnych i formuł o KPN, o związku między tautologicznością i spełnialnością 
oraz wynikaniem logicznym i spełnialnością, o spełnianiu klauzul i ich resolwentów, syntaktyczne twierdzenia o podstawianiu i 
odrywaniu, o pełności i niesprzeczności KRZ

reguła rezolucji


