
Αζθήζεηο Καηαλόεζεο 

Καηαιεθηηθή Ηκεξνκελία Παξάδνζεο: 12/11/2015 

(κε email ζηνλ βνεζό καζήκαηνο ζε κνξθή .pdf θαη .doc – θαη ηα δύν 

αξρεία ζα ζηείιεηε) 

 

1. (20%) Να κεηαθξαζηεί ε δήισζε «Κάπνηνο θνηηεηήο πέξαζε όια ηα καζήκαηα ζηα νπνία εμεηάζηεθε» ζε 

ινγηθή έθθξαζε ρξεζηκνπνηώληαο ηηο παξαθάησ ζπλαξηεζηαθέο πξνηάζεηο: 

S(x): «ν x είλαη θνηηεηήο» 

M(y): « ην y είλαη κάζεκα» 

E(x,y): « ν θνηηεηήο x εμεηάζηεθε ζην κάζεκα y» 

P(x,y): « ν θνηηεηήο x πέξαζε ην κάζεκα y» 

Να νξίζεηε θαηάιιεια ηνπο ηνκείο αλαθνξάο ησλ κεηαβιεηώλ. 

 

2. (20%) Τξεηο ύπνπηνη, ν Α, ν Β θαη ν Γ  δίλνπλ ηηο εμήο θαηαζέζεηο:  

Ο Α ιέεη: «o B είλαη έλνρνο θαη ν Γ είλαη αζώνο.» 

Ο Β ιέεη: «αλ o Α είλαη έλνρνο ηόηε θαη ν Γ είλαη έλνρνο». 

Ο Γ ιέεη: «είκαη αζώνο θαη ηνπιάρηζηνλ έλαο από ηνπο ππόινηπνπο είλαη έλνρνο.» 

Έζησ p, q,  r  ηξεηο  πξνηαζηαθέο κεηαβιεηέο νη νπνίεο δειώλνπλ αληίζηνηρα  «o Α είλαη αζώνο», «o Β είλαη 

αζώνο» θαη «o Γ είλαη αζώνο». Φηηάμηε (ζε έλαλ κνλαδηθό πίλαθα) ηνπο πίλαθεο αιεζείαο ησλ ηξηώλ 

πξνηάζεσλ πνπ αληηζηνηρνύλ ζηηο  παξαπάλσ ηξεηο θαηαζέζεηο. 

(1) Μπνξνύλ νη ηξεηο θαηαζέζεηο λα είλαη ηαπηόρξνλα αιεζείο; Αλ λαη, ηόηε πνηνο είλαη αζώνο θαη πνηνο είλαη 

έλνρνο; 

(2) Υπάξρεη κία θαηάζεζε ε νπνία όηαλ είλαη αιεζήο ζπλεπάγεηαη κία άιιε. Πνηα είλαη ε κία θαη πνηα είλαη ε 

άιιε; 

(3) Αλ ππνζέζνπκε όηη θαη νη ηξεηο ύπνπηνη είλαη αζώνη, πνηνο έδσζε ςεπδή θαηάζεζε θαη πνηνο αιεζή;  

 

3. (20%) (1) Eμεγείζηε αλ ε παξαθάησ πξόηαζε είλαη αληίθαζε, ηαπηνινγία ή ηίπνηε από ηα δύν 

ρξεζηκνπνηώληαο πίλαθα αιεζείαο. 

( p  (p q) )  q 

(2) Eμεγείζηε, ρξεζηκνπνηώληαο ην (1), αλ ε παξαθάησ πξόηαζε είλαη αληίθαζε, ηαπηνινγία ή ηίπνηε από ηα 

δύν. 

p  (p q)    q 

(3) Γξάςηε ηελ πξόηαζε (θ  (θ ς))  ς  ζε δηαδεπθηηθή κνξθή (δει. ζηελ κνξθή ζ1 …  ζn  , n>1, 

όπνπ ηα ζi  είλαη ζπδεύμεηο κεηαβιεηώλ ή ησλ αξλήζεώλ ηνπο (θ, ς, θ, ς).  

(4) Φξεζηκνπνηώληαο ην (3) δείμηε πσο ε πξόηαζε (θ  (θ ς))  ς  είλαη ηζνδύλακε κε κία πξόηαζε ηεο 

κνξθήο ζζ, θαη δώζηε δύν ηζνδύλακεο κνξθέο ηεο πξόηαζεο ζ. 

 

4. (20%) Να δείμεηε όηη κε δεδνκέλν όηη ε ινγηθή πξόηαζε ς = x (Α(x)  [F(x)  y(P(x,y)  A(y))]) 

είλαη αιεζήο ηόηε ε ινγηθή πξόηαζε θ = xA(x)  x F(x) είλαη έγθπξν ζπκπέξαζκά ηεο. 

 

5. (20%) Να θάλεηε ηηο εμήο απνδείμεηο: 

(α) Αλ ην γηλόκελν δύν ζεηηθώλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ είλαη κεγαιύηεξν από 100 ηόηε ηνπιάρηζηνλ έλαο 

από ηνπο αξηζκνύο είλαη κεγαιύηεξνο ηνπ 10. Φξεζηκνπνηήζηε έκκεζε απόδεημε.  

(β) Να δείμεηε κε αληίθαζε ηελ πξόηαζε «Γελ ππάξρεη κέγηζηνο άξηηνο αθέξαηνο αξηζκόο.» 

(γ) Να δείμεηε όηη θάπνην ςεθίν εκθαλίδεηαη άπεηξεο θνξέο ζηελ δεθαδηθή αλαπαξάζηαζε ηνπ π 

(3.14159....). 

(δ) Να δεημεηε αλ ε παξαθάησ πξόηαζε είλαη αιεζήο ή ςεπδήο ρξεζηκνπνηώληαο απόδεημε κε 

αληηπαξάδεηγκα: «αλ ν n
2
 είλαη ξεηόο ηόηε θαη ν n είλαη ξεηόο». 

  




