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Oppgavene er hentet fra utgave 3 av Grossmans bok. Det er laget noen
oppgaver i tillegg.

Et tall i parentes etter et oppgavenummer angir oppgavens nummer i
utgave 2.

En tom parentes etter et oppgavenummer viser at oppgaven ikke finnes
i utgave 2.

Kapittel 4, oppgaver 8, 18( ), 19(18), 20(19), 21( ) og 22(20).

Oppgave 1

a) La A være en tautologi. Anta at vi erstatter alle forekomster av en
utsagnsvariabel p i A med et annet utsagnslogisk uttrykk B.
Forklar hvorfor vi fortsatt har en tautologi.

b) Kan du formulere og begrunne en tilsvarende egenskap ved kontradik-
sjoner?

Oppgave 2

For noen av de utsagnslogiske uttrykkende under, gjelder det at de er tautolo-
gier, andre kan være kontradiksjoner og andre igjen ingen av delene. Finn ut
hvilke uttrykk som er hva, og begrunn svarene. Vi bruker de konvensjonene
for parentessetting som er gjennomg̊att p̊a forelesningene.

a) (p → r) ∧ (¬r → p) → q

b) (p → r) ∧ (r → ¬p) → q

c) (p → ¬p) → ¬p

d) ((p ∧ q) → r) ↔ (p → (q → r))

e) p ∧ (p → (q ↔ ¬q))

f) (p → q) ∧ (q → r) → (r → p)

g) (p → q) ∧ (q → r) → (p → r)
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Oppgave 3

Betrakt følgende utsagn i predikatlogikk:

∀x∀y(x < y → ∃z(x < z ∧ z < y)).

Vi antar at < tolkes som vanlig mindre enn, og at tolkningsomr̊adene for
variablene kan være Q eller Z (se forelesningen om tallmengder).
Bestem om utsagnet er sant eller usant for hver av disse mulighetene.

Oppgave 4

Prøv å formuler følgende utsagn i predikatlogikk slik at meningsinnholdet
kommer frem. Drøft hva som vil være variasjonsomr̊adet til hver enkelt
variabel og hvilke predikater du velger å bruke:

a) Alle som liker en film kjenner noen som ikke liker den.

b) Alle som bruker sko vinterstid misunner de som bruker støvler.

c) Noen dyr er snyltedyr, mens andre utnytter snyltedyr til eget velbehag.

d) Ingen er bedre enn Hansen til å m̊ake snø, men Olsen lager flottere
snøhuler.

Dag Normann
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