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1. Mondatok logikai szerkezete

Adja meg a lehető legpontosabban az alábbi mondatok logikai szerkezetét a modern 
predikátumlogika eszköztárával, vagyis a következő elemek használatával:

• x, y, z: változók (mesterséges névmások);

• és, vagy, ha-akkor, akkor-és-csak-akkor, nem: kijelentéslogikai 
konnektívumok;

• minden x, van x: kvantorok.

Minta:

(m1) Minden bogár rovar, de nem minden rovar bogár.

Először átfogalmazzuk a mondatot:

Bármire mutatok is rá: ha az, amire mutatok, bogár, akkor az, amire mutatok, rovar is; és nem igaz, 
hogy bármire mutatok is rá: ha az, amire mutatok, rovar, akkor az, amire mutatok, bogár.

Most már meg tudjuk adni a predikátumlogikai szerkezetet:

(minden x: ha bogár x akkor rovar x) és nem (minden x: ha rovar x akkor bogár x)

(m2) Van, aki nem szeret mindenkit.

Átfogalmazás:

Rá tudok úgy mutatni valakire a bal kezemmel, hogy ne tudjak bárkire úgy rámutatni a jobb 
kezemmel, hogy igaz legyen: akire a bal kezemmel mutatok, az szereti azt, akire a jobb kezemmel 
mutatok.

Predikátumlogikai szerkezet:

van x: nem minden y: x szereti y

(m3) Van, aki mindenkit szeret, aki szereti őt.

Átfogalmazás:

Rá tudok úgy mutatni valakire a bal kezemmel, hogy bárkire mutassak a jobb kezemmel, igaz lesz: ha
az, akire a jobb kezemmel mutatok, szereti azt, akire a bal kezemmel mutatok, akkor az, akire a bal 
kezemmel mutatok, szereti azt, akire a jobb kezemmel mutatok.

Predikátumlogikai szerkezet:

van x: minden y: ha y szereti x akkor x szereti y



(a) Amelyik kutya ugat, az nem harap.

(b) Nem minden politikus korrupt, de amelyik politikus nem korrupt, az nem viszi 
sokra.

(c) Van valaki, akit mindenki szeret.

(d) Aki mindenkit szeret, az magát is szereti.

(e) Aki mindenkit szeret, az nem korrupt politikus.



2. Relációk

 Reflexív egy R reláció, ha értelmezési tartományának bármely x elemére teljesül 
xRx (x relációban áll önmagával).
Példák: x egyenlő y-nal,  x legalább olyan idős, mint y, x osztója  y-nak.

 Irreflexív egy R reláció, ha értelmezési tartományának egyetlen x elemére sem 
teljesül xRx.
Példák: x kisebb y-nál, x gyermeke y-nak, x merőleges y-ra.

 Szimmetrikus egy R reláció, ha értelmezési tartományának bármely x és y elemére 
ha xRy, akkor yRx (ha az egyik relációban áll a másikkal, akkor a másik is az 
egyikkel).
Példák: x egyenlő y-nal,  x  legalább olyan idős, mint y, x osztója  y-nak,   x  
részhalmaza y-nak.

 Példák: x beszélget y-nal, x házastársa y-nak, x párhuzamos y-nal.

 Aszimmetrikus egy R reláció, ha értelmezési tartományának bármely x és y 
elemére ha xRy, akkor nem yRx (ha az egyik relációban áll a másikkal, akkor a 
másik nem áll relációban az egyikkel).
Példák:  x okosabb y-nál, x kishúga y-nak, x valódi osztója y-nak.

 Tranzitív egy R reláció, ha értelmezési tartományának bármely x, y és z elemére ha 
xRy és yRz, akkor xRz (ha az első relációban áll a másodikkal, a második pedig a 
harmadikkal, akkor az első is relációban áll a harmadikkal).
Példák:  x-nek több követője van, mint y-nak, x leszármazottja y-nak, x részhalmaza 
y-nak.

 Sűrű egy R reláció, ha értelmezési tartományának bármely x és y elemére ha xRy, 
akkor van olyan z elem a tartományban, hogy xRz és zRy (ha az első relációban áll a
másodikkal, akkor van egy harmadik a kettő között; vagyis az első relációban áll a 
harmadikkal, és a harmadik a másodikkal).
Példák:  x kisebb, mint y, x egy egyenesen van y-nal, x idősebb y-nál.

 Ekvivalenciarelációnak mondjuk a reflexív, szimmetrikus és tranzitív relációkat.
Példák: x ugyanarra az egyetemre jár, mint y; x pontosan akkora, mint y.

 Erős részbenrendezésnek mondjuk az irreflexív, aszimmetrikus és tranzitív 
relációkat.
Példák: x leszármazottja y-nak; x kisebb, mint y.

Példák: Az órán a következő példákat adtuk relációkra:

(a) x kisebb, mint y

(b) x párhuzamos y-nal

(c) x merőleges y-ra

(d) x osztható y-nal

(e) x egyenlő y-nal

(f) x osztója y-nak



(g) x egyenes arányban áll y-nal

(h) x egybevágó y-nal

(i) x-nek van metszete y-nal

(j) x és y diszjunktak 

(k) x eleme y-nak

(l) x részhalmaza y-nak

(m) x leszármazottja y-nak

(n) x testvére y-nak

(o) x unokahúga y-nak

(p) x másodunokatestvére y-nak

(q) x felmenője y-nak

(r) x sógora y-nak

(s) x jóanyja y-nak

(t) x menye y-nak

(u) x hiponimája y-nak

(v) x ekvivalense y-nak

(x) x antonimája y-nak

(y) x alfaja y-nak

(z) x ellensége y-nak

(á) x tükörképe y-nak

(é) x ismerőse y-nak

(í) x ismeri y-t

(ó) x barátja y-nak

(ö) x szereti y-t

(ő) x kisebb vagy egyenlő, mint y

(ú) x hasonló y-hoz

(ü) x vazallusa y-nak

Feladat: Válasszon egyet az alábbi két feladat közül, és oldja meg!

2.1 Adjon három olyan példát ekvivalenciarelációra és erős részbenrendezésre, amely nem 
szerepel a felsorolásban!

vagy

2.2 Válassza ki a listában felsorolt relációk közül

- a tranzitívakat;

- az intranzitívakat;

- az irreflexíveket;

- a sűrűeket.


