
Tradycyjna logika nazw
—————————————————

Omnes homines mortales sunt

Zadanie 1 ([1], s. 69) Ustal związki między podanymi parami nazw:

(a) student, 20 letni mężczyzna,

(b) gruszka, nie-pietruszka,

(c) liczba naturalna, liczba wymierna,

(d) nie-pies, nie-wydra,

(e) nie-blondyn, krzesło,

(f) człowiek który nie był w Kłaju, człowiek który
nie był w Polsce,

(g) najlepszy polski aktor, najlepiej zarabiający
polski aktor,

(h) wykształcony mężczyzna, wykształcona ko-
bieta,

(i) las, drzewo,

(j) tautologia, kontrtautologia,

(k) kwadrat, prostokąt,

(l) syn bezdzietnej matki, nie-ojciec,

(m) największa liczba naturalna, najmniejsza
liczba całkowita.

Zadanie 2 ([1], s. 69) Ustal związki między dowolnymi dwiema nazwami: człowiek, człowiek w wieku
powyżej 60 lat, nie-student, Chińczyk, student, bezrobotny mężczyzna, człowiek w wieku poniżej 30 lat,
czerwony nos.

Uwaga 1 Przyjmujemy odtąd założenie, że rozważamy wyłącznie niepuste.

Zadanie 3 Udowodnij zależności przedstawione na kwadracie logicznym (zob. Rysunek 1):

(a) SaP → SiP ,

(b) SeP → SoP ,

(c) SaP ↔ ¬(SoP ),

(d) SeP ↔ ¬(SiP ).
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Rysunek 1: Kwadrat logiczny.

Zadanie 4 Udowodnij następujące prawa (P ′ oznacza dopełnienie nazwy P ). Czy implikacje odwrotne
są prawdziwe?

obwersji:

(a) SaP → SeP ′,

(b) SiP → SoP ′,

(c) SeP → SaP ′,

konwersji:

(d) SeP → PeS,

(e) SiP → PiS,

(f) SaP → PiS,

inwersji:

(g) SeP → S′oP ′,

(h) SeP → PoS,

(i) kontrapozycji:

(j) SaP ↔ P ′aS′,

(k) SeP → P ′oS′.

Zadanie 5 Zbadaj poprawność sylogizmów1.

(a) Niektórzy aktorzy są sławni. Wszyscy sławni
ludzie są zarozumiali. Zatem niektórzy akto-
rzy są zarozumiali.

(b) Niektórzy aktorzy nie są sławni. Wszyscy
sławni ludzie są zarozumiali. Zatem niektórzy
aktorzy nie są zarozumiali.

(c) Niektórzy aktorzy są sławni. Żadem sławny
człowiek nie jest zarozumiały. Zatem nie
wszyscy aktorzy są zarozumiali.

(d) Niektóre książki Browna nie są interesujące.
Niektóre książki Browna mają wielu czytelni-
ków. Zatem są książki, które mają wielu czy-
telników, ale nie są interesujące.

(e) Niektóre książki Browna są interesujące.
Wszystkie książki Browna mają wielu czytel-
ników. Zatem wszystkie interesujące książki
mają wielu czytelników.

(f) Żaden prokurator nie jest sędzią. Żaden sędzia
nie jest adwokatem. Zatem żaden prokurator
nie jest adwokatem.

(g) Reklama zawsze powoduje wzrost sprzedaży.
Wzrost sprzedaży zawsze powoduje wzrost zy-
sków. Zatem reklama zawsze powoduje wzrost
zysków.

(h) Reklama zawsze powoduje wzrost sprzedaży.
Wzrost sprzedaży nie zawsze powoduje wzrost
zysków. Zatem reklama nie zawsze powoduje
wzrost zysków.

(i) Reklama nie zawsze powoduje wzrost sprze-
daży. Wzrost sprzedaży nie zawsze powoduje
wzrost zysków. Zatem reklama nie zawsze po-
woduje wzrost zysków.

(j) Żaden młody człowiek nie jest doświadczony.
Każdy człowiek doświadczony jest realistą.
Zatem żaden młody człowiek nie jest realistą.

(k) Niektóre kłamstwa nie są złem. Każde oszu-
stwo jest złem. Zatem niektóre kłamstwa nie
są oszustwem.

(l) Omnes homines sunt mortales. Cicero est
homo. Conclusio: Cicero ergo est mortalis.

(m) Omnes homines sunt mortales. Feles meus est
mortalis. Conclusio: Feles meus est homo.

(n) Nullus feles est homo. Sunt homines qui non
sunt canes. Conclusio: Nullus feles est canis.

(o) Omnes homines sunt mortales. Cicero est
homo. Conclusio: Cicero ergo est mortalis.

1Sylogizmy łacińskie są pobrane ze strony https://la.wikipedia.org/wiki/Logica
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(p) Omnes homines sunt mortales. Nullus ange-
lus est mortalis. Conclusio: Nullus angelus est
homo.

(q) Nullus angelus est mortalis. Omnes angeli
sunt boni. Conclusio: Sunt boni qui non sunt
mortales.

(r) Omnes homines sunt mortales. Nullus mor-

talis est angelus. Conclusio: Nullus homo est
angelus.

(s) Omnes homines sunt mortales. Cicero est
homo. Conclusio: Cicero ergo est mortalis.

(t) Omnes homines sunt mortales. Feles meus est
mortalis. Conclusio: Feles meus est homo.

Zadanie 6 Rozstrzygnij, czy tryb sylogizmu jest słuszny:
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Uwaga 2 Symbole A∪B, A∩B, ArB oznaczają odpowiednio sumę, przekrój, różnicę zbiorów. Symbol
A#B oznacza, że zbiory A i B się krzyżują, czyli A r B 6= ∅, A ∩B 6= ∅ oraz B r A 6= ∅.

Zadanie 7 Niech A, B, C ⊆ X oraz x ∈ X. Które implikacje są prawdziwe?

(a) (A = B ∧B = C)→ A = C,

(b) (A 6= B ∧B 6= C)→ A 6= C,

(c) (x ∈ A ∧A ⊆ B)→ x ∈ B,

(d) (x 6∈ A ∧B ⊆ A)→ x 6∈ B,

(e) (x 6∈ A ∧A ⊆ B)→ x 6∈ B,

(f) (A ∩B = ∅ ∧B ∩ C = ∅)→ A ∩ C = ∅,

(g) (x ∈ A ∧A ∩B = ∅)→ x 6∈ B,

(h) (A ⊆ B ∧B ∩ C = ∅)→ A ∩ C = ∅,

(i) (A ∩B = ∅ ∧ C ⊆ C)→ A ∩ C = ∅,

(j) (A#B ∧B#C)→ A#C,

(k) (A ⊆ B ∧B#C)→ A#C,

(l) (A ∩B = ∅ ∧B#C)→ A ∩ C = ∅,

(m) (A#B ∧B ⊆ C)→ A ⊆ C,

(n) (A#B ∧B ∩ C = ∅)→ A 6⊆ C.
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