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1. Mivel egyenlőek az alábbi kifejezések?
A∧A =
A∨A  =
A→ A =

  A ↔ A =

A∧i  =
A∨i  =
A→ i  =
i → A  =

  A ↔ i =

A∧h  =
A∨h =
A→ h  =
h → A  =

  A ↔ h =

¬A∧A =
¬A∨A  =
¬¬A  =

de-Morgan azonosságok: 
¬(A∧B)  = 
¬(A ∨B)  =

2. Tagadd az alábbi állításokat!

Létezik homorúszögű háromszög.

Bármely háromszög köré írható kör.

34 osztható 2-vel vagy 15-tel.

A 9-nek legalább 2 osztója van.

A 4 nagyobb, vagy egyenlő, mint az 5.

Szabályos hat oldalú dobókockával legfeljebb 6-ost dobhatunk.

Ha egy szám osztható 12-vel, akkor osztható 4-gyel is.

Egy szám akkor és csak akkor osztható 12-vel, ha osztható 4-gyel.

Akkor és csak akkor megyek el a hétvégén moziba, ha kész a leckém matematikából és az 
ABACUS feladatokkal is készen vagyok.

Vagy fizikából, vagy matematikából fogok emelt szinten érettségizni.

3. Írd le szavakkal az alábbi kijelentéseket, ha P = x kettővel osztható, Q = x páratlan, R = x 
prím.

P →Q  

¬Q → P

¬P → R

¬P ↔ Q

(Q∧R)→¬R

(¬R∧¬P)∨Q

4. Melyik állítások voltak igazak a fentiek közül?
5. Tagadd a hamis állításokat!
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1. Fogalmazd meg azokat a kijelentéseket, amiknek a tagadása a következő!

Van olyan falu, ahol nincs posta.

Minden ember kékszemű.

Minden póknak legfeljebb 8 lába van.

Ma nincs hétfő, mégis fáradt vagyok. 

Ma nincs hétfő és nem is vagyok fáradt.

A 3 nagyobb, mint a π.

2. 2 fehér, 2 piros, 2 kék, 2 zöld és 2 sárga golyó össze-vissza van elhelyezve kettesével egy 
fehér, egy piros, egy kék, egy zöld és egy sárga dobozban. A következő állítások 
ismeretében találd ki, hogyan helyezkednek el a golyók!

A = Egyik golyó sincs vele megegyező színű dobozban.
B= A sárga dobozban egy zöld és egy kék színű golyó került.
C= A kék dobozban van egy sárga golyó.
D=A piros dobozban nincs kék golyó.
E= Egy piros és egy zöld golyó együtt van a fehér vagy a sárga dobozban.
F= Egyetlen olyan doboz van, amelyikben együtt van a fehér és a sárga golyó.

3. Csenge azt mondja: „ Moziba megyek, és úszom vagy biciklizek.” Luca pedig, hogy 
„ Moziba megyek és úszom, vagy biciklizek. Ugyanazt mondják-e?

4. Ha M= ma szerda van, és T=tegnap kedd volt, akkor írjuk fel logikai műveletek segítségével 
a következő kijelentéseket, majd írjuk fel a negációjukat!
a) Ma szerda van, vagy tegnap kedd volt.
b) Ma nem szerda van, vagy tegnap nem kedd volt.
c) Tegnap nem volt kedd, vagy ma szerda van.
d) Ma nincs szerda, vagy tegnap nem volt kedd.
Mely napokon igazak a fenti kijelentések?

5. Az azonosságok segítségével alakítsd át az alábbi kifejezést olyan egyszerűvé, ahogyan csak 
tudod!

¬A∧¬(¬A∨B) =

(A∧¬B)→(¬C∨A)  =

(A∧B∧C)∨( A∨B∨C )  = 

6. Amikor a király alszik, minden, amit igaznak hisz, hamis. Más szóval, minden, amit a király 
alvás közben hisz, az hamis. Amit viszont ébren hisz, az mind igaz. Nos, múlt éjszaka, a 
király azt hitte, hogy ő is, és a királynő is alszik. Aludt ekkor a királynő, vagy sem?


