
1. (1.3.43 Rosen) 

Να δεηρηεί όηη ε   ( ( )   ( )) είλαη ινγηθά ηζνδύλακε κε ηελ    ( )     ( ) 

Λύση: 

Καη νη δύν δειώζεηο είλαη αιεζήο αθξηβώο όηαλ ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ έλα x από ηνλ ηνκέα αλαθνξάο έηζη ώζηε 

κία εθ ηωλ δύν πξνηάζεωλ λα είλαη αιεζήο.  

 

2. (1.3.42 Rosen) 

Να δεηρηεί όηη ε   ( ( )   ( )) είλαη ινγηθά ηζνδύλακε κε ηελ    ( )     ( ) 

Λύση: 

Με ηελ ίδηα ινγηθή όπωο ζηελ (1). Γηα λα είλαη αιεζήο θαη νη δύν ζα πξέπεη γηα όια ηα x λα είλαη αιεζήο. 

 

3. (1.3.31 Rosen) 

Να εθθξαζηνύλ νη παξαθάηω ηύπνη κε ρξήζε πνζνηηθνπνηεηώλ. Έπεηηα λα ζρεκαηηζηεί ε άξλεζε ηεο δήιωζεο 

(ώζηε ε άξλεζε λα είλαη αξηζηεξά ηνπ πνζνηηθνπνηεηή) θαη λα εθθξαζηεί ε άξλεζε ζε απιή θαζνκηινπκέλε 

γιώζζα.  

1. «Κάπνηνη γέξηθνη ζθύινη καζαίλνπλ λέα θόιπα.» 

2. «Καλέλαο ιαγόο δελ γλωξίδεη αλώηεξα καζεκαηηθά.» 

3. «Κάζε πνπιί πεηά.» 

4. «Δελ ππάξρεη ζθύινο πνπ νκηιεί.» 

5. «Δελ ππάξρεη θαλείο ζηελ ηάμε πνπ λα νκηιεί Γαιιηθά θαη Ρωζηθά.» 

Λύση: 

1. Τνκέαο αλαθνξάο: όινη νη ζθύινη θαη T(x) «ν x κπνξεί λα κάζεη λέα θόιπα». Άξα ε 1: 

   ( ) 

Ελώ ε άξλεζή ηεο: 

xT(x) 

«Δελ κπνξνύλ όινη νη ζθύινη λα κάζνπλ λέα θόιπα.» 

 

2. Τνκέαο αλαθνξάο: όινη νη ιαγνί θαη T(x) «ν x γλωξίδεη αλώηεξα καζεκαηηθά». Άξα ε 2: 

   ( ) 

Ελώ ε άξλεζή ηεο: 

xT(x) 



«Υπάξρεη ιαγόο πνπ γλωξίδεη αλώηεξα καζεκαηηθά.» 

… 

5. Τνκέαο αλαθνξάο: όινη νη καζεηέο θαη T(x) «ν x γλωξίδεη Γαιιηθά» θαη Ρ(x) «ν x γλωξίδεη Ρωζηθά». Άξα ε 

5: 

  ( ( )   ( )) 

Ελώ ε άξλεζή ηεο: 

  ( ( )   ( )) 

«Υπάξρεη θάπνηνο ζηελ ηάμε πνπ γλωξίδεη Γαιιηθά θαη Ρωζηθά.» 

 

4. (1.4.9 Rosen) 

Έζηω όηη L(x,y) ε δήιωζε «ν x αγαπάεη ηνλ y» κε ηνκέα αλαθνξάο όινπο ηνπο αλζξώπνπο ηνπ θόζκνπ. Να 

εθθξαζηνύλ νη παξαθάηω δειώζεηο: 

1. Ο θαζέλαο αγαπά ηνλ Γηάλλε. 

2. Ο θαζέλαο αγαπάεη θάπνηνλ. 

3. Υπάξρεη θάπνηνο πνπ ηνλ αγαπάεη θαζέλαο. 

4. Καλέλαο δελ αγαπάεη ηνλ θαζέλα. 

5. Υπάξρεη θάπνηνο πνπ ε Άλλα δελ ηνλ αγαπάεη. 

6. Υπάξρεη θάπνηνο πνπ δελ ηνλ αγαπάεη θαλείο. 

7. Υπάξρεη αθξηβώο έλα άηνκν πνπ αγαπάεη ν θαζέλαο. 

8. Υπάξρνπλ αθξηβώο δύν άηνκα πνπ αγαπάεη ε Γηώηα. 

9. Ο θαζέλαο αγαπάεη ηνλ εαπηό ηνπ. 

10. Υπάξρεη θάπνηνο πνπ δελ αγαπάεη θαλέλαλ εθηόο ηνπ εαπηνύ ηνπ. 

Λύση: 

1. xL(x,Γιάννη) 

2. xyL(x,y) 

3. xyL(x,y) 

4. xyL(x,y) 

5. yL(Άννα,y) 

6. yxL(x,y) 

7. x(yL(x,y)   w((y≠w)  L(x,w))) 

8. xy(x≠y   L(Γηώηα,y)   L(Γηώηα,x)   z(L(Γηώηα,z) → (z=x   z=y))) 

9. xL(x,x) 

10. xy(L(x,y) ↔ x=y) 

 

 


