
FIL1006 - Innføring i logikk

V̊aren 2015

Mandag 1. juni kl. 09:00 (4 timer)

Oppgavesettet best̊ar av totalt 3 sider

Ingen hjelpemidler tillatt

Eksamen best̊ar av ni oppgaver med til sammen 100 poeng. Gjør s̊a

mange oppgaver som du klarer. Husk at delvis riktige besvarelser

ogs̊a gir poeng!

1. (15 poeng) Er setningslogikk mer vellykket som en teori om hvordan vi

bør resonnere enn som en teori om hvordan vi faktisk resonnerer?

(Dette er et diskusjons-spørsm̊al. Et godt svar bør være et lite essay. Men

pass p̊a å ikke bruke for mye tid p̊a denne oppgaven!)

2. (15 poeng) Denne oppgaven spør etter noen definisjoner og korte fork-

laringer. Det er tilstrekkelig med to-tre setninger om hvert av begrepene

som skal defineres eller foklares.

(a) Hva vil det si at to skjemaer er ekvivalente?

(b) Hva vil det si at et skjema er utilfredsstillbart?

(c) Hva vil det si at et sammensatt utsagn er en sannhetsfunksjon? Ilus-

trer gjerne med et eksempel eller to.

(d) Hva er et setningslogisk skjema bygget opp av? Ilustrer gjerne med et

eksempel eller to.

(e) Hva er ekstensjonen til identitetstegnet (“=”)?
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3. (8 poeng) Vis ved hjelp av sannhetstabeller at hvert av de to følgende

setningslogiske skjemaer er gyldige:

(a) ((p → q) → p) → p

(b) (p ∧ q) → ((p ∨ r) ∨ (q ∨ r))

4. (12 poeng) Formaliser følgende utsagn i setningslogikkens spr̊ak:

(a) Fuglen flyr dersom den ikke finner b̊ade mat og drikke.

(b) Pinnsvinet spiser eller sover bare hvis det ikke blir skremt eller forstyrret.

(c) Hvis grevlingen blir redd s̊a gjemmer den seg, men den gjemmer seg

ikke hvis den er modig eller dumdristing.

5. (8 poeng) Formaliser følgende utsagn i predikatlogikkens spr̊ak:

(a) Alle grevlinger er enten dumdristige eller modige.

(b) Ingen pinnsvin er redd for alle rovdyr som er farlige.

6. (6 poeng) For hvert av de to følgende skjemaene, gi en tolkning som gjør

skjemaet sant:

(a) (∀x)(Fx → (∃y)(Gy ∧ Hxy))

(b) (∃x)(∃y)(Fxz ∧ ¬Fyz)

7. (14 poeng) Formaliser følgende utsagn i predikatlogikkens spr̊ak. Implis-

erer (a) og (b) sammen (c)? Hvis svaret er “ja”, vis det ved hjelp av

naturlig deduksjon. Hvis svaret er “nei”, vis det ved hjelp av et motek-

sempel.

(a) Ikke alle er modige eller dumdristige.

(b) Alle som er fryktløse er dumdristige.

(c) Det finnes noen som ikke er modige eller fryktløse.

8. (8 poeng) Vis ved hjelp av naturlig deduksjon at (a) impliserer (b). Vis

ved hjelp av et moteksempel at (b) ikke impliserer (a).

(a) (∀x)¬(Fx → Gx)

(b) (∀x)(Fx → ¬Gx)

Side 2 av 3



9. (14 poeng) Formaliser følgende argumenter i predikatlogikkens spr̊ak. For

hvert argument, hvis premissene impliserer konklusjonen, vis det ved hjelp

av naturlig deduksjon, og hvis premissene ikke impliserer konklusjonen, vis

det ved hjelp av et moteksempel.

(a) Premiss 1: Noen pinnsvin skremmer alle grevlinger.

Premiss 2: Ingen pinnsvin er farlige.

Konklusjon: Alle grevlinger blir skremt av noen som ikke er farlige.

(b) Premiss 1: Noen pinnsvin skremmer alle grevlinger.

Premiss 2: Ikke alle pinnsvin er farlige.

Konklusjon: Alle grevlinger blir skremt av noen som ikke er farlige.
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