
ΔΙΑΚΡΙΣΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ 
Καηηγορημαηικός Λογιζμός 



Μοπθέρ Θεωπημάηων 

Υπάξρεη έλα αληηθείκελν ώζηε λα ηζρύεη θάηη.  

 Υπαξμηαθόο πνζνδείθηεο ∃ 

 

Γηα θάζε αληηθείκελν ηζρύεη όηη θάηη. 

 Καζνιηθόο πνζνδείθηεο ∀ 
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Καηηγοπήμαηα 

x > 3 

«To x είλαη κεγαιύηεξν ηνπ 3» 

Υποκείμενο Δήλωζηρ Καηηγόπημα ή  

Καηηγοπημαηικό Σύμβολο 

«To x είλαη κεγαιύηεξν ηνπ 3» = P(x) 

P → θαηεγόξεκα («κεγαιύηεξν ηνπ 3) 

x → κεηαβιεηή Τιμή (Τ ή F) ηηρ 

πποηαζιακήρ 

ζςνάπηηζηρ P ζηο x 

Κατηγόρημα είλαη κία πξόηαζε πνπ πεξηέρεη 

πεπεξαζκέλν πιήζνο κεηαβιεηώλ θαη ε νπνία 

γίλεηαη ινγηθή πξόηαζε όηαλ νη κεηαβιεηέο 

αληηθαζίζηαληαη από ζπγθεθξηκέλεο ηηκέο. 

3 



Καηηγοπημαηικόρ Λογιζμόρ 

Ο ηνκέαο ηεο Λνγηθήο πνπ αζρνιείηαη κε: 

 

Καηεγνξήκαηα 

Πνζνηηθνπνηεηέο (ζε ιίγν…) 
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Ο Καθολικόρ Ποζοηικοποιηηήρ ∀ 

∀xP(x) 

Η P(x) είλαη αιεζήο γηα όιεο ηηο ηηκέο ηνπ x ζην 

πεδίο οριζμού ή ηομέα αναθοράς. 

 

P(x) = x2 ≥ x 

∀x P(x) ??? 

(θπζηθνύο αξηζκνύο; πξαγκαηηθνύο;) 
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Σσέζη ∀ και   

∀x(P(x)), 0 < x ≤ 4  

P(x) =“x2<10” 

 

∀x(P(x)) ≡ P(1)  P(2)  P(3)  P(4) 

 

Μέζνδνο ηεο εμάληιεζεο. 

 

P(4) ςεπδέο θαη άξα είλαη ςεπδήο. 
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Ο Υπαπξιακόρ Ποζοηικοποιηηήρ ∃ 

∃x P(x) 

Υπάξρεη έλα ζηνηρείν x ζην πεδίο οριζμού ή ηομέα 

αναθοράς έηζη ώζηε ε P(x) λα είλαη αιεζήο. 

 

P(x) = x2 ≥ x 

∃x P(x) ??? 

(θπζηθνύο αξηζκνύο; πξαγκαηηθνύο;) 
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Σσέζη ∃ και   

∃x(P(x)), 0 < x ≤ 4  

P(x) =“x2<10” 

 

∃x(P(x)) ≡ P(1)  P(2)  P(3)  P(4) 

 

Μέζνδνο ηεο εμάληιεζεο. 

 

P(1) αιεζέο θαη άξα είλαη αιεζήο. 
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Δέζμεςζη Μεηαβληηών 

 Δεσμεσμένη κεηαβιεηή (εμαξηάηαη από πνζνδείθηε) 

 Ελεύθερη κεηαβιεηή (δελ εμαξηάηαη από πνζνδείθηε) 

 

Γενικά: 

Όιεο νη κεηαβιεηέο ζε πξνηαζηαθή ζπλάξηεζε πξέπεη λα 

είλαη δεζκεπκέλεο είηε κε πνζνηηθνπνηεηέο ή κε αλάζεζε 

ηηκήο ώζηε λα ζεσξείηαη ινγηθή πξόηαζε. 
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Μεπικά Παπαδείγμαηα 

Να δεηρηεί όηη ∃xP(x)  ∃xQ(x) δελ είλαη 

ινγηθά ηζνδύλακε κε ηελ ∃x(P(x)  Q(x)). 

 

Να δεηρηεί όηη ∀xP(x)  ∀xQ(x) δελ είλαη 

ινγηθά ηζνδύλακε κε ηελ ∀x(P(x)  Q(x)). 
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Απνήζειρ 

Έζησ P(x)=«Ο x έρεη θάλεη δηαθξηηά καζεκαηηθά» 

 

Τη ζεκαίλεη ∀x P(x); 

Τη ζεκαίλεη  (∀x P(x)); 

Άρνηζη Ιζοδύναμο 
Πόηε η άρνηζη είναι 

Αληθής; 
Πόηε είναι Ψεσδής; 

∃x P(x)  ∀x P(x) Γηα θάζε x, ε P(x)  

είλαη Ψεπδήο. 

Υπάξρεη x έηζη ώζηε 

P(x) είλαη Αιεζήο. 

∀x P(x) ∃x P(x)  Υπάξρεη x έηζη ώζηε 

P(x) είλαη Ψεπδήο. 

Η P(x) είλαη αιεζήο 

γη αόια ηα x. 
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Μεηάθπαζη από Γλώζζα ζε Λογική 

Έκθπαζη 

“Κάζε θνηηεηήο ζε απηή ηελ ηάμε έρεη παξαθνινπζήζεη Java.” 

 

Λύζη: 

  Πξώηα απνθαζίδνπκε ηνλ ηνκέα αλαθνξάο U.  

Λύζη 1: Αλ ην U είλαη όινη νη θνηηεηέο ηεο ηάμεο, νξίδνπκε ηε 

ζπλάξηεζε J(x) = “x έρεη παξαθνινπζήζεη Java”  

x J(x) 

Λύζη 2: Όηαλ ην U είλαη όινη νη άλζξσπνη, νξίδνπκε ηε ζπλάξηεζε 

S(x) = “x είλαη θνηηεηήο απηήο ηεο ηάμεο” θαη κεηαθξάδνπκε 

x (S(x)→ J(x)) 
             

x (S(x) ∧ J(x)) είλαη ιάζνο. Τη ζεκαίλεη; 
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Μεηάθπαζη από Γλώζζα ζε Λογική 

Έκθπαζη 

“Κάπνηνο θνηηεηήο απηήο ηεο ηάμεο έρεη παξαθνινπζήζεη Java.”  

 

Λύζη: 

Πνηνο είλαη ν ηνκέαο αλαθνξάο U; 

  

Λύζη 1: Αλ U είλαη όινη νη θνηηεηέο ηεο ηάμεο 

x J(x) 

 

Λύζη 2: Αλ U είλαη όινη νη άλζξσπνη  

x (S(x) ∧ J(x))  
        

x (S(x)→ J(x)) είλαη ιάζνο. Τη ζεκαίλεη; 13 



Μεηάθπαζη από Γλώζζα ζε Λογική 

Έκθπαζη 

1.«Όια ηα ιηνληάξηα είλαη άγξηα.» 

2.«Κάπνηα ιηνληάξηα δελ πίλνπλ θαθέ.» 

3.«Κάπνηα άγξηα πιάζκαηα δελ πίλνπλ θαθέ.» 

 

P(x) είλαη ε δήισζε «Τν x είλαη ιηνληάξη.» 

Q(x) είλαη ε δήισζε «Τν x είλαη άγξην.» 

R(x) είλαη ε δήισζε «Τν x πίλεη θαθέ.» 

Πεδίν νξηζκνύ: Όια ηα πιάζκαηα 

1. ∀x(P(x) → Q(x)) 

2. ∃x(P(x)  R(x)) 

3. ∃x(Q(x)  R(x)) 
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Εμθωλεςμένοι Ποζοηικοποιηηέρ 

∀x∃y (x + y = 0) 

«Γηα θάζε x ππάξρεη θάπνην y έηζη ώζηε ην 

άζξνηζκά ηνπο λα είλαη 0.» 

 

∀x ∀ y (x + y =y + x) 

Αληηκεηαζεηηθόο θαλόλαο πξόζζεζεο. 
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Μεηάθπαζη και Απνήζειρ 

«Κάζε πξαγκαηηθόο αξηζκόο εθηόο από ην 0 

έρεη πνιιαπιαζηαζηηθό αληίζηξνθν. 

∀x ((x ≠ 0) → ∃y (xy=1)) 

 

(∀x∃y (xy=1)) 

 

∃x∀y (xy ≠ 1) 
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Παπάδειγμα 

Έλαο Έιιελαο πεζαίλεη από απηνθηλεηηζηηθό θάζε κέξα. 

 

 

∃Ε∀Μ[Ο Ε πεζαίλεη από απηνθηλεηηζηηθό ηελ εκέξα Μ] 

 

∀Μ ∃Ε[Ο Ε πεζαίλεη από απηνθηλεηηζηηθό ηελ εκέξα Μ] 
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Ένα Ακόμα Παπάδειγμα (1) 

U = {ςείξεο, θνξηνί, ηζηκπνύξηα} 

F(x): x είλαη ςείξα 

S(x): x είλαη θνξηόο 

T(x): x είλαη ηζηκπνύξη 

   

“Όια είλαη ςείξεο” 

 

  x F(x) 
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Παπάδειγμα (2) 

U = {ςείξεο, θνξηνί, ηζηκπνύξηα} 

F(x): x είλαη ςείξα 

S(x): x είλαη θνξηόο 

T(x): x είλαη ηζηκπνύξη 

 

   “Καλέλα δελ είλαη θνξηόο.” 

 

     ¬x S(x)  Με ηί είλαη ηζνδύλακν; 

     x ¬ S(x)  
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Παπάδειγμα (3) 

U = {ςείξεο, θνξηνί, ηζηκπνύξηα} 

F(x): x είλαη ςείξα 

S(x): x είλαη θνξηόο 

T(x): x είλαη ηζηκπνύξη 

 

  “Όιεο νη ςείξεο είλαη θνξηνί” 

 

x (F(x)→ S(x)) 
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Παπάδειγμα (4) 

U = {ςείξεο, θνξηνί, ηζηκπνύξηα} 

F(x): x είλαη ςείξα 

S(x): x είλαη θνξηόο 

T(x): x είλαη ηζηκπνύξη 

   

“Μεξηθνί θνξηνί είλαη ηζηκπνύξηα” 

 

 x (F(x) ∧ T(x)) 
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Παπάδειγμα (5) 

U = {ςείξεο, θνξηνί, ηζηκπνύξηα} 

F(x): x είλαη ςείξα 

S(x): x είλαη θνξηόο 

T(x): x είλαη ηζηκπνύξη 

    

“Καλέλαο θνξηόο δελ είλαη ηζηκπνύξη” 

 

¬x (S(x) ∧ T(x))  Με ηί είλαη ηζνδύλακν; 

x (¬S(x) ∨ ¬T(x)) 
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Παπάδειγμα (6) 

U = {ςείξεο, θνξηνί, ηζηκπνύξηα} 

F(x): x είλαη ςείξα 

S(x): x είλαη θνξηόο 

T(x): x είλαη ηζηκπνύξη 

 

  “Αλ θάπνηα ςείξα είλαη θνξηόο ηόηε είλαη θαη ηζηκπνύξη” 

 

    x ((F(x) ∧ S(x))→ T(x)) 
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Παπάδειγμα από Φαπακηηπιζηικά 

Σςζηημάηων 
 Ο Καηεγνξεκαηηθόο Λνγηζκόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα θαζνξηζκό ηδηνηήησλ 

πνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηεί θάπνην ζύζηεκα. 

 Παξάδεηγκα: 

 “Κάζε ει. κήλπκα >1MB ζα ζπκπηέδεηαη.” 

 “Αλ έλαο ρξήζηεο είλαη ελεξγόο, ηνπιάρηζηνλ κία δηθηπαθή ζύλδεζε ζα 

είλαη δηαζέζηκε.” 

 Καζνξηζκόο θαηεγνξεκάησλ θαη ηνκέσλ αλαθνξάο (δελ ηα αλαθέξσ ξεηά): 

 L(m, y) = “Τν κήλπκα m είλαη >y MB.” 

 C(m) = “Τν κήλπκα m ζα ζπκπηεζηεί.” 

 A(u) = “Ο ρξήζηεο u είλαη ελεξγόο.” 

 S(n, x) = “Η ζύλδεζε n είλαη ζε θαηάζηαζε x.” 
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Σειπά Ποζοηικοποιήζεων 

∃x∀y (x + y = 0) 

 

Απηή ε πξόηαζε είλαη αιεζήο ή ςεπδήο; Γηαηί; 

 

 

∀x∃y (x + y = 0) 

 

Απηή ε πξόηαζε είλαη αιεζήο ή ςεπδήο; Γηαηί; 
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Παπάδειγμα 

Έζησ U ην ζύλνιν ησλ πξαγκαηηθώλ αξηζκώλ 

P(x,y) : x  y = 0 

    Πνηα είλαη ε ηηκή αιεζείαο ησλ: 

1. xyP(x,y)        

   Ψεπδήο 

2. xyP(x,y)         

   Αιεζήο 

3. xy P(x,y)        

   Αιεζήο 

4. x  y P(x,y)      

   Αιεζήο 
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Μεηάθπαζη Πποηάζεων ζε Γλώζζα 

Παράδειγμα: x  (C(x) ∨ y (C(y) ∧ F(x, y)))  

    C(x) = “x έρεη Η/Υ” θαη F(x,y) = “x θαη y είλαη θίινη” θαη ν 

ηνκέαο αλαθνξάο γηα ηα x θαη y είλαη όινη νη θνηηεηέο ηνπ 

ηκήκαηνο.  

     

Κάζε θνηηεηήο ζην ηκήκα έρεη Η/Υ ή έρεη θίιν πνπ έρεη Η/Υ. 

 

Παράδειγμα: xyz ((F(x, y)∧ F(x,z) ∧ (y ≠z))→¬F(y,z)) 

 

Υπάξρεη θνηηεηήο ηνπ νπνίνπ θαλέλαο θίινο δελ είλαη θίινο κε 

ηνπο ππόινηπνπο θίινπο ηνπ. 30 



“Υπάξρεη θάπνηα γπλαίθα πνπ έρεη πάξεη πηήζε από θάζε 

αεξνπνξηθή εηαηξία ζηνλ θόζκν.” 

 

Λύζη: 

1. Έζησ P(w,f) = “ε w έρεη πάξεη ηελ f  ” θαη Q(f,a) = “ε 

f  είλαη πηήζε ηεο a .”  

2. Ο ηνκέαο αλαθνξάο ηεο w είλαη όιεο νη γπλαίθεο, ηεο 

f όιεο νη πηήζεηο θαη ηεο a όιεο νη εηαηξίεο. 

3. Η πξόηαζε κεηαθξάδεηαη σο: 

w a f  (P(w,f ) ∧ Q(f,a)) 
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Μεηάθπαζη Πποηάζεων ζε Γλώζζα 

Η άπνηζη ηηρ ππόηαζηρ;;;; 



ΚΑΝΝΕ ΕΞΑΓΩΓΉ 

ΤΜΠΕΡΑΜΆΣΩΝ ΓΙΑ 

ΠΟΟΣΙΚΟΠΟΙΗΜΈΝΕ ΔΗΛΏΕΙ 
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Κανόνερ Εξαγωγήρ Σςμπεπαζμάηων 

για Ποζοηικοποιημένερ Δηλώζειρ 

Καζνιηθή ακεζόηεηα: 

∀xP(x) → P(c)  

όπνπ c ζπγθεθξηκέλν κέινο ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο x. 

 

 

Καζνιηθή Γελίθεπζε: 

P(c) γηα απζαίξεην c → ∀xP(x) 
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Καθολική Σςνεπαγωγή 

Καζνιηθό Modus Ponens: 

∀x(P(x) → Q(x)) 

P(a) γηα ζπγθεθξηκέλν a  

 Q(a) 

 

Καζνιηθό Modus Tollens: 

∀x(P(x) → Q(x)) 

Q(a) γηα ζπγθεθξηκέλν a  

 P(a) 
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Καθολική Μεηαβαηικόηηηα 

∀x(P(x) → Q(x)) 

∀x(Q(x) → R(x)) 

 ∀x(P(x) → R(x)) 

 

Παξάδεηγκα: 

1. Όια ηα ηξίγσλα είλαη γαιάδηα.  

2. Αλ έλα αληηθείκελν είλαη ζηα δεμηά όισλ ησλ ηεηξαγώλσλ, ηόηε 

είλαη επάλσ από όινπο ηνπο θύθινπο.  

3. Αλ έλα αληηθείκελν δελ είλαη ζηα δεμηά όισλ ησλ ηεηξαγώλσλ ηόηε 

δελ είλαη γαιάδην. 

 Όια ηα ηξίγσλα είλαη επάλσ από όινπο ηνπο θύθινπο. 
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Παπάδειγμα 

P(x): «x είλαη ηξίγσλν» 

Q(x): «x είλαη γαιάδην» 

R(x): «x είλαη δεμηά όισλ ησλ ηεηξαγώλσλ» 

S(x): «x είλαη πάλσ από όινπο ηνπο θύθινπο» 

 

«Όια ηα ηξίγσλα είλαη γαιάδηα.» ≡ «Γηα θάζε x, αλ ην x είλαη ηξίγσλν ηόηε είλαη 

γαιάδην.» ≡ x(P(x)→Q(x)) 

«Αλ έλα αληηθείκελν είλαη ζηα δεμηά όισλ ησλ ηεηξαγώλσλ, ηόηε είλαη επάλσ 

από όινπο ηνπο θύθινπο.» ≡ «Γηα θάζε x, αλ ην x είλαη ζηα δεμηά όισλ ησλ 

ηεηξαγώλσλ, ηόηε ην x είλαη επάλσ από όινπο ηνπο θύθινπο.» ≡ x(R(x)→S(x)) 

«Αλ έλα αληηθείκελν δελ είλαη ζηα δεμηά όισλ ησλ ηεηξαγώλσλ ηόηε δελ είλαη 

γαιάδην.»  ≡ «Γηα θάζε x, αλ ην x δελ είλαη ζηα δεμηά όισλ ησλ ηεηξαγώλσλ, ηόηε 

ην x δελ είλαη γαιάδην.» ≡ x(R(x)→ Q(x)) ≡ x(Q(x)→ R(x))  

Άξα από κεηαβαηηθόηεηα: x(P(x)→S(x)) 
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Κανόνερ για Ποζοηικοποιημένερ 

Δηλώζειρ 

Υπαξμηαθή Ακεζόηεηα: 

∃xP(x) → P(c) γηα θάπνην c 

όπνπ c ζπγθεθξηκέλν κέινο ηνπ πεδίνπ νξηζκνύ ηεο x. 

 

 

Υπαξμηαθή Γελίθεπζε: 

P(c) γηα θάπνην ζηνηρείν c → ∃xP(x) 
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Παπάδειγμα Εξαγωγήρ 

Σςμπεπάζμαηορ 

1.«Όια ηα ιηνληάξηα είλαη άγξηα.» 

2.«Κάπνηα ιηνληάξηα δελ πίλνπλ θαθέ.» 

3.«Κάπνηα άγξηα πιάζκαηα δελ πίλνπλ θαθέ.» 

 

P(x) είλαη ε δήισζε «Τν x είλαη ιηνληάξη.» 

Q(x) είλαη ε δήισζε «Τν x είλαη άγξην.» 

R(x) είλαη ε δήισζε «Τν x πίλεη θαθέ.» 

Πεδίν νξηζκνύ: Όια ηα πιάζκαηα 

 

1. ∀x(P(x) → Q(x)) 

2. ∃x(P(x)  R(x)) 

∃x(Q(x)  R(x)) 
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Παπάδειγμα 

Να δεηρηεί όηη νη πξνϋπνζέζεηο: 1.«Έλαο ζπνπδαζηήο ζηελ ηάμε απηή δελ έρεη 

δηαβάζεη ην βηβιίν.» θαη 2.«Ο θαζέλαο ζηελ ηάμε απηή πέξαζε ην πξώην 

δηαγώληζκα.» ζπλεπάγνληαη «Κάπνηνο πνπ πέξαζε ην πξώην δηαγώληζκα δελ έρεη 

δηαβάζεη ην βηβιίν.» 

 

C(x): «Ο x είλαη ζηελ ηάμε απηή.» 

B(x): «Ο x έρεη δηαβάζεη ην βηβιίν.» 

P(x): «Ο x πέξαζε ην πξώην δηαγώληζκα.» 

 

1. ∃x(C(x)  B(x)) 

2. x(C(x) → P(x)) 

 ∃x(P(x)  B(x)) 

1. ∃x(C(x)  B(x)) Πξνϋπόζεζε 

2. C(α)  B(α) Υπαξμηαθή Ακεζόηεηα από 1 

3. C(α) απινπνίεζε από 2 

4. x(C(x) → P(x)) Πξνϋπόζεζε 

5. C(α) → P(α) Καζνιηθή ακεζόηεηα από 4 

6. P(α) Modus Ponens 3,5 

7. B(α) απινπνίεζε από 2 

8. P(α)  B(α) Σύδεπμε 6,7 

9. ∃x(P(x)  B(x)) Υπαξμηαθή Γελίθεπζε από 8 
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Σθάλμα Ανηιζηπόθος 

1. «Όινη νη εγθιεκαηίεο ηεο πόιεο ζπρλάδνπλ ζην κπαξ Η 

Φσιηά ηεο Κόηαο». 

2. «Ο Γηάλλεο ζπρλάδεη ζην κπαξ Η Φσιηά ηεο Κόηαο». 

 «Ο Γηάλλεο είλαη έλαο από ηνπο εγθιεκαηίεο ηεο πόιεο» 

 

Όκσο αλ (ηξόπνο ζθέςεο γηαηξώλ, κεραληθώλ θηι.): 

∀x(P(x) → Q(x)) 

είλαη αιεζήο θαη ε Q(a) είλαη αιεζήο γηα ζπγθεθξηκέλν a 

ηόηε ε P(a) μπορεί λα είλαη Αιεζήο.  

 

Απηή είλαη ε τετνική της απαγωγής. 
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ΜΈΘΟΔΟΙ ΑΠΟΔΕΊΞΕΩΝ 
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Αποδείξειρ για Ποζοηικοποιημένερ 

Πποηάζειρ  

Απνδείμεηο Ύπαξμεο: 

Πνιιά ζεσξήκαηα θάλνπλ ηζρπξηζκνύο όηη ππάξρνπλ 

αληηθείκελα ζπγθεθξηκέλνπ ηύπνπ.  

∃xP(x) 

 

Επνηθνδνκεηηθή απόδεημε ύπαξμεο: εύξεζε ζηνηρείνπ a ώζηε ε 

P(a) λα είλαη Αιεζήο. 

 

Με Επνηθνδνκεηηθή απόδεημε ύπαξμεο: δελ βξίζθνπκε 

ζηνηρείν a ώζηε ε P(a) λα είλαη Αιεζήο, αιιά κε άιιν ηξόπν 

(π.ρ. αληίθαζε) βξίζθνπκε όηη ε ∃xP(x) είλαη Αιεζήο. 45 



Παπαδείγμαηα 

Παξάδεηγκα: Να δεηρζεί όηη ππάξρεη ζεηηθόο αθέξαηνο πνπ 

κπνξεί λα γξαθεί ζαλ άζξνηζκα θύβσλ ζεηηθώλ αθέξαησλ κε 

δύν δηαθνξεηηθνύο ηξόπνπο.  

 

1729=103+93=123+13 

 

 

Παξάδεηγκα: Να δεηρζεί όηη ππάξρνπλ άξξεηνη αξηζκνί x θαη 

y έηζη ώζηε ν xy λα είλαη ξεηόο. 
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Αποδείξειρ Μοναδικόηηηαρ 

Κάπνηα ζεσξήκαηα ηζρπξίδνληαη ύπαξμε κνλαδηθνύ ζεκείνπ 

κε ζπγθεθξηκέλε ηδηόηεηα.  

Ο ηξόπνο απόδεημεο είλαη: 

1. Ύπαξμε: απνδεηθλύνπκε όηη ππάξρεη ζηνηρείν x κε ηελ 

ηδηόηεηα 

2. Μνλαδηθόηεηα: Δείρλνπκε όηη αλ x ≠ y, ηόηε ην y δελ έρεη 

ηελ ηδηόηεηα. 

∃x(P(x)  ∀y(y ≠ x → P(y))) 

 

Παξάδεηγκα: Να δεηρζεί όηη θάζε αθέξαηνο έρεη έλαλ 

κνλαδηθό πξνζζεηηθό αληίζηξνθν.  

 

47 



Ανηιπαπάδειγμα 

Μπνξνύκε λα δείμνπκε όηη ε δήισζε ηεο κνξθήο ∀xP(x) 

είλαη ςεπδήο αλ κπνξνύκε λα βξνύκε κία ηηκή a γηα ηελ 

νπνία ε P(a) λα είλαη ςεπδήο (ην αληηπαξάδεηγκα). 

 

 

Παξάδεηγκα: Να δεηρζεί όηη ε δήισζε «Κάζε ζεηηθόο 

αθέξαηνο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ηεηξαγώλσλ ηξηώλ 

αθεξαίσλ» είλαη Ψεπδήο.  

 

Παξάδεηγκα: Όινη νη πξώηνη είλαη πεξηηηνί. (θάληε ην 

παίξλνληαο ην ζπκπιήξσκα) 
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Αζκήζειρ… 

1.5.49 Να απνδεηρηεί όηη ππάξρνπλ 100 δηαδνρηθνί αθέξαηνη 
ζεηηθνί αξηζκνί πνπ δελ είλαη ηέιεηα ηεηξάγσλα. Η 
απόδεημε είλαη επνηθνδνκεηηθή ή κε-επνηθνδνκεηηθή; 

 

1.5.52 Να δεηρηεί όηη ην γηλόκελν δύν από ηνπο παξαθάησ 
αξηζκνύο είλαη κε αξλεηηθό. Η απόδεημε είλαη 
επνηθνδνκεηηθή ή κε-επνηθνδνκεηηθή; 

 

 

 

1.5.58 Να δεηρηεί όηη αλ ν x είλαη πξαγκαηηθόο αξηζκόο 
ππάξρνπλ αθέξαηνο n θαη 0≤ ε ≤1 έηζη ώζηε x=n+ε. 

17778192449320012399121217720011000 7524,2979,3865 
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Αζκήζειρ… 

1.5.68 Να απνδεηρηεί όηη κία ζθαθηέξα 88 κπνξεί λα 

θαιπθζεί εληειώο από ληόκηλν κεγέζνπο 12. 

 

1.5.69 Να απνδεηρηεί όηη είλαη αδύλαην λα θαιύςνπκε 

εληειώο κε ληόκηλν κεγέζνπο 12 κία ζθαθηέξα 88 αλ 

απνκαθξπλζνύλ δύν ηεηξάγσλα ζε απέλαληη γσλίεο ηεο 

ζθαθηέξαο. 

50 



Αζκήζειρ 

1.27 Να απνδεηρηεί όηη αλ ν x0 είλαη άξξεηνο, ηόηε θαη ν 

x είλαη επίζεο άξξεηνο. 
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